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Przełom styczni.a i lutego 1935 roku był porą1 wyjątkowo zimną.
Przenid:liwy mróz. dawał się wszyst.kim we znaki W ten chłod
ny czas do Warszawy doszła wiadomość o zgonie Zofii Kadenacowej, siostry marszałka Piłsudskiego. Na pogrzeb do Wilna
komendant pojechał salonką wraz ze stale towarzyszącyrń mu w
ta·kich podróżach inspektorem Ministerstwa Komu:iikacji, Schm:dtem.

Do Warszawy wrócił w dniu 9 lutego. Pociąg, w składzie którego był wagon specjalny, wtoczył się na Dworzec Wileński. Za
chwilę na peronie ukazał się marszałek.
Podtrzymywany przez
Schmidta, wychudzony, z trudem sze<lł w stronę
samochodu.
Scenę tę u wyjścia z dworca uchwycił obiektywem fotoreporter
wars?.awskiego koncernu IKC Jan Binek, uprawniony fotograf
zamkowy. Było to przej~ujące zdjęcie człowieka ciężko scho~
wanego. Fotografię skonfiskowano na polecenie wydziału s{lołecz.no-politycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Ukazała się dopiero w numerze „Swiatowida'' donoszącym o śmierci
n;ia.rszałka. Równocześnie 10 kwietnia oddział prasowy Komisariatu Rządu oraz urzędy wojewódzkie i starostwa
zabroniły
dziennika.rzom poblikowania jakichkolwiek wiadomości o stanie
zdrowia Pił&udsk1ego.
Ale i tak to się rozniosło po kraju. Najpierw wieść ta obiegła koła rządowe, potem generalicję, wreszcie legionistów, aż dotarła

do ludzi do.brze poi.nformowanye h.

'

- Komendant jest ciężko chory. Co będzie, jak go nie stanie?
Kto ao zastąpi?

Snuto różne przypuszczenia. Niektórzy wymieniali Sosnkowskiego, legiono.wego szefa. Inni pomni roli generała w czasie zamachu majowego i późniejszego bocznego toru, na k córym t:;:wił
z woli Piłsudski€go, wymieniali jako kontrka•ndydata
Rydza-S~.igłego. O nim się też wspominało w kołach wojskowych
zbhzonych do Belwederu. Nazwisko to padało tak powszechnie
że od:iotował je w pamięci nawet kilkuna&toletni Zbigniew, sy~
chorąze·go Walentego Wójcika, legionisty z osobitej ochrony marszałka. Nie było w tym nic dziwnego, przecież w grudniu 1922
roku Piłsudski wystawiając op1nię generało.wi tak p'.sał o Rydzu:
,,Pod względem charakteru dowodzenia.

Collage: Grzegorz Galasińskt

Jak przed wojną robiono filmy i dlaczego musiała powstać szkoła filmowa

w

Łodzi.

Rozmowa z JERZYM BOSSAl{IEM, profesorem, współtwórcą szkoły
filmowej, wychowawcą wielu reżyserów.
c

Działał jut „Stairt".
Przystąpienie do „Startu" za-

sobniony.

proponowali mi Jerzy Toeplitz
i Stanisław Wohl.
W programie „Startu" znalazły się przede wszystkim postulaty następujące: pomoc pań
stwa w inicjatywach, mających
na celu popieranie sztuki filmowej;
powołanie
do życia
Państwowej Szkoły
Filmowej
(na podobień-stwo już działają
cego
Państwowego
Instytutu
Sz;tuki Teatralnej); realizowanie - w ramach polityki kulturalnej - takicll działań, których celem byłoby wpływanie
na poziom gustów widowni.
Jako publicysta i recenzent
filmowy atakowałem naszą rodzimą
prodi.;'kcję,
nic więc
dziwnego, te szylbko
uznany
zostałem przez nasz przemysł
kinematograficz ny za
szczególnie
niebezpiecznego
wroga,
Na
łamach
popularnego podówczas
c

- Jakie były początki szkolnictw ,i filmow 4~go w Polsce?
- Zar•znę od przypomnienia,
że film polski okresu międzywoiennegr nie żywił
ambicji
artvstvcznvch, był
chałupniczym przemysłem, nastawionym
wyłącznie na produkcję „towarową", adresowaną do
widowni, którei obce było
wszelkie
zainkresriwanie sztuką. Do kina przychodzili przede wszystkim ludzie, którzy w ogóle nie

ezytali książek, a jeśli nawet
czytali, to lektury ich ograniczały się do powieści bulwarowych. Ich klasykami w dziedzinie beletrystyki byli Mniszkówna, Decobra, a w najlepszym razie Conan Doyle, twórca postaci Sherlocka Holmesa.
W tym czasie na Wschodzie i
m Zachodzie powstawały już
nie tylko filmy
„towarowe",
ale taicie prezentują<;„ wartości
prawdziwie artystyczne.

Należę do tych, którzy już
we wczesnej młodości podjęli
„życiową" decyzję.
Postanowiłem zostać
reżyserem
filmowym, ale moimi ideałami byli
w tej dziedzinie Griffith, Eisenstein, Gance.
Dla takich nie
byłoby w Polskiej
produkcji
miejsca i dlatego właśnie zostałem przejściowo
- krytykiem i publicystą
filmowym.
Nie byłem oczywiście w takim
widzeniu sztuki filmowej odo-

4

Silny charakter żołnierza, mocna wola i spokojny, równy, opanowany charakter. Pod tymi względami nie zawiódł mnie ani w
jednym wypadku. Wszystkie zadania, które mu stawiałem jako
dy~izjonerowi. czy dowódcy armii, wypełnił zawsze energicznie,
śmiało, zysku1ąc w pracy zaufanie swoich podwładnych a rzucałem go zawsze podczas wojny na najtrudniejsze zada.:iia. Pod
względem mocy charakteru i woH stoi najwyżej pośród generałów polskich. Z podwładnymi jest równy, spokojny, pewny siebie i sprawiedliwy, Natomiast co do otoczenia wŁasnego i sztabu - kapryśny i wygodny, szukający ludzi, z którymi by nie
potrzebował walczyć lub mieć jakiekolwiek spory. W pracy operacyjnej ma zdrową, spokojną logikę i uporczywą
energię dla
spełnienia zadania. Smiale koncepcje go nie przerażają, niepowodzenia nie lamią. Szybko zyskuje duży wpływ moralny na
podwŁadnych. Piękny typ żołnierza, panującego nad sobą i mającego silną dyscyplinę wewnętrzną. Pracuje zawsze dla rzecŻy,
nie dla ludzi.
Pod względem objętości dowodzenia.
Polecam każdemu dla dowodzenia armią. Jeden z moich kandydatów na Naczelnego Wodza. Bałbym się dla niego dwóch rzeczy: I) że nie dalby sobie rady w obecnym czasie z rozkapryszonymi i przerośniętymi ambicjami generałów i 2) nie jestem.
pewien ietJo zdolności operacyjnych w zakresie prac Naczelnego
Wodza i umiejętności mierzenia sil nie czysto wojskowych, lecz
całego państwa swego i nieprzyjacielskie go".

Niezl!l teł, choć nieco gorszą
mierzowi SoS111kowski~mu:

opinię wy-staiwłił ma.rszałek

„Pod względem eharakteru dowodzenia.
Umysl bardzo rozlegl11, zdolności duże, małe przygotowanie pod względem operacyjnym, niepewność siebie
w wielkiej grze czasem, przestrzenią, silami własnymi
i nieprzv;acielskimł, grze, która ;est koniecznym udZta-
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Adres redakcji:
90-113 Łódź, ul. Henryka
Sieńkiewicza 3/5.
Telefony: redaktor naczelny

Trzydzlełcl lat temu apołe
aeństwo polaki• było poruszone 1Praw~ uprowadzenia Boh·
X
dana Płuecltlego, ucznia

36-52-44,

sekretarz redakcji,
fotoreporter: 36-80-99,

kluy Lłceum św. Augu1t1na
prezesa
w Warszawie, syna
Stowarzyazenla nPAX". PorwaRedaktor naczelny: Lucjusz
nia dokonano w biały dzień,
Włodkowski.
22 stycznia 11>57 roku, na ulicy
WeJnerta. hiadkaml &darzenia
Zastępca redaktora
koledzy Bohdana,
byli trzej
naczelnego: Edmund
kt6ny wracall raze{ll s nim ze
Lewandowski.
azkoły. Jeden zanotował nawet
Sekretarz redakcji:
nu.m er rejestracyjny taksówki
Grażyna Olechnowicz.
wioZ!lc:eJ ·kidnaperów.
Por)'waei.e gatątlali okupu w
Kierownik działu
wyaokokl 100 tys. złotych t 4
literackiego: Henryk
tys. dolarów. (Przeciętne wyPustkowski.
'nagrodze.nie miesięczne wynoRedaktor technłcmy:
aiło wtedy około 1200 zł). W
Janusz Kozłowski.
próbach nawi~a kontaktu z
Zespół: Ryszard Binkowski,
anonimowymi sprawcami uczeatnłczylt m.in. kail\ds Suwała,
DariU&z · Dorożyński,
Ryszard Reiff i Jan DobraAndrzej Gębarowski,
czyńakl. Ostatni raz kldnaperzY
EuReniun Iwanicki, Teresa
odezwali lrię 28 atycznl:a i kaJ erzykowska. Zofia
zali czekać na dalsze instrukK~dziora, Marek Koprowski,
cje telefonkme. Prawdopodobnie ehciell tylko akierowad poJerzy Kwieciński, Bogda
bo
dejrzenia na boczny tor,
Madej, Andrzej
chłopca zamordowali Już wcześ
Makowiecki, Paweł
niej.
Tomaszewski, Marian
Sledztwo od aamego początku
Zdrojewski.
toezyło 1ie zdumiewająco opieszale. Milicja nie potrafiła uGrafik: Janusz
•talić najprostszych faktów. NaSzvmański-Glanc.
tomiast pracownicy „P AX" bez
Grze~orz
Fotoreporter:
nr
trudu znaletli taksówkę
Ga łasiński.
M!ejT-75-222, nale~cą do
Korekta: Mariola Knaga,
1klego Przedsiębiorstwa Taksówkowego, oraz kierowcę IJolanta Sawiuk.
gnacego Ekerllnga. Ten ostatni
Stale wsp6łpracują:
z
szykował się do wyjazdu
TadE>usz Błażejewski,
Polski na 1tale. W trzy dni
Marek Brzeziński (Londyn),
otrzymał
uprowadzeniu
po
Bohdan Gadomski,
za
paszport i zdążył wysłać
Tylko
granicę swój majątek.
Grzpgorz Gazda, Andrzej
Bol~ława
dzięki Interwencji
Karolczak. Witold
Piaset:Jdego co.stał zatrzymany
Kasperkiewicz, Andrzej
w kraju.
Kempa, Wasvl
przebiegłem
Zaniepokojona
Kocznow (Iwanowa),
'1edztwa grupa intelektualistów
i działaczy społecinych wystoWłodzimierz Krz.emiński,
sowała list otwarty do ProkuZenon J Michalslti,
Ministra
ratora Generalnego,
Rvszard Nakonieczny,
, Spraw Wewnętrznych l MiniAdam Ochocki. Jerzy
Nie uda1 stra Sprawiedliwości. opublikoPanasPwicz, Maciej
ło się go wPrawdzie
wać w „Tygodniku Powszech$wiPrkoC'lti.
O!Ctt.Pf'Tlłll. BIU"'O Rektam I O ·
nym" ani w miesięczniku „Pań
glńttefl Ł6dt ut St"nklewteza I/I
stwo i Prawo", ale odniósł zatal " 19 ,,
mierzony skutek. Władze podrekla mv: An4ruJ
Oreanłnr1a
jęły batdziej energiczne działa
llr.rt~ewłr.• tel 3ft- ffO · łl!ł
oicłt>wetl redakcja nie
za trH~
nia. Wtedy dopiero - po wieod.,,,whttla
aresztowano
lu miesiącach Wydaweai L6d1kle Wvdawntc·
Ignacego Ekerlinga i . przeszuRSW "Prasa
Pr11snwe
two
L6df. kano jego mieszkanie.
9t · t03
-Ks1ąłk11 Rurh"
w
Pisze o tym wszystkim
3/5
ul Sleonkłewłcza
POWSZECH„TYGODNIKU
DRUK! Prasowe Zakłady Gra
NYM" (nr 48) Maciej Kozłow
•• Prasa Kstątka
RSW
nczne
wykorzystał
-Ruch". ł.i>df. ul. Armfł Czerwo· ski. W artykule
przez
·dokumentacj~ zebraną
net 28
pt.
Redakcja nłe &Wt'Aca nie ta· Petera Raina w książce
Bohdana
„Sprawa zabójstwa
m6wlonych ręknpls6w t zastrze
ga sobie prawo do skr6t6w Za Piaseckiego" (Oficyna Poetów i
1tron
Malarzy, Londyn 1988,
t~<' 01doszeń redakcja nie odpo88).
wtatfa
W domu Ekerllnga znalezioWarunki prenamerat7: t Dla
pracy
no adresy osób mieszkających
łnstvtucjł I uikład6w
zlok11l'7owane w miastach woje- w poblltu punktów kontaktowbdzklch I ~tałvrh miastach
wych ustalonych przy %!\daniu
w kt6rych znatdują ile stedzlbv okupu. W notatniku byt 1zkic z
Odd1lał6w RSW .• Prasa Ksłątka
której
zaznaczoną szkolą, do
-Ru«'h" zamawiają prenumeratę uczęnczał Bohdan Piasecki. Na
łn·
tych oddziałach
w
teJ podstawie oskarżono takstytucje I .zakłady praey zlo- sówkarza o
w
współudział
mleJsco~clach
kalizowane w
zbrodni.
cdzł• nie ma Oddzfał6w RSW
,,Bliine zbadanie lirodowlska,
„Prasa Ksłąłlca Ruch". opłacają w jakim obracał się Ekerllnc
ooczurzedach
w
pnmumerate
wykazało, ie Pozoaławał en w
towvl"h I u doręczvclell 2 Ola kontaktach z byl7ml fankcJoorenumeratołndvwtduatnvch
narłanaml UB, którzJ sdlłŻJ'li
r6w - no:nbv fłzycme iamleu
Jai W)'jecha6 do Izraela. Mię·
mł.-!'IC'OW~ełach.
w
I
'
"
'
'la
taft"
dZ7 lnn7ml jedn>'lll • jel• blil(d7.łtt nie ma odd1lałłlw RSW
nłeJalU
11Ucb znajolllJ'Cb był
opłar.ajłt
„Prasa Ko:tąłh Ru«'h"
.Jaa Ko11owskl, praeownlk KM
pnmum„rate w uriędach poct·
tnwveh I u doręC"ivrłt>ll. osnby MO, kt6ry Jesienh• 1957 roku
tlzvM'n• zamł„111tk11łe w miastach WYJechal do Izraela. W okresie,
- 111fl"tf1łh11rh Od1ł7tał6w RSW cdy nastvllo porwanie, Kosprgy
sowski zajmował lokal
opła~'ą
„Pr""" Kcł„łlt11 Rurh"
aL Swierezewslde10 IZ, a naleurze
"'""""lf>rtite wvlitr1nłe
iący do działu 101podarae10
d"rh nnr7ł„wvrh nadawczo od
d11w •1v„h wfqł„łwvch dla mtetsca KM MO. I w tymże właAnie
prt>nume'"Stora -budynku. w piwnic)', I 1rud·
„~ ···,..,~~lf ""il'
nia 1958 roku dokonano draWnh1t11 , dol<rinule się utvwaląr
._,„„,„„,u . wr1łatv„ na rachunek matyczne10 odkrycia. W nie
"'""'"'wv miPicrnWPl!n Odd1lału używanej ubikacji hydraulicy
RC:W .Pr<>•'I '<c:ht+ka Ruch" 3 odkryli zwłoki samordowane10
Pia·
Pf'f'n•1mPr'lte ze rlf!N!nlem wy
chłopca. Był to Bohdan
pnyJmu~
crqntrę
za
,,n~t
leckl".
.Pr11;;11 Kctąłka Rurh"
RC:W
Ignacy Ekerling miał być są
K•1lpnrta+u Prasy • dzony 20 i 21 listopada 1959
C'„"1r11la
W• 1'ł1u1t<'łw ul Towan>wa 33, roku. Jednakże na kilka dni
OO "'IR W1uc11twa k•lnło PKO BP przed rozprawą
prokuratura
W""'-'!Włe nr
\11t.111ł w
IC\"
wycofała akta w celu uzupeł
Prenumerata nienia. A oskarżonego
t~'\14 ~lłtfł4!'1 ł'ł!ł lt
zwolze tlfllf'PntPm wvsyłkt ia cranlcę niono z aresztu. Co więcej od gdzieś zginęły niektóre dowody
pn•••łlł rwvkłą test drokn
0""'"'"''"'""' kra tnweoj n !\O pror rzeczowe. Poinformował o tym
dla •łł'f'P.nt·!C11twrłlw lndvwtdual
władze partyjne i l'Zl\dowe Bonych I n IOO proc dla rleMl tą
lesław Piasecki.
cvrh tm1tvturfl I qkhd6w pra
„Wszystkie memoriały i pisey TP.rmtny przy Jmowenła pre
ma Bolesława Plaseekiero ponumertih na kra) I a l!ranłcę zostawały bez odpowiedzi. W
- od dnia to ll!!topada na I
smarl
październiku 1917 roku
kwart.at I p6łrncze roku następ
1tycmlu
w
Ekerlłn1,
Ignacy
ne@ orai cały rok nast.eony 1979 roku zmarł Bołetlaw Piado dnia t katdego miesiąca popriedza fąt"ecn nkres prenume- leckL Przed łmlercll\ poprosll
swe10 drurler• .,na, Jarosła·
raty roku błetącego
wa, o konłpuowanle lłan6 w
Zam. 3564. S-1 o.
publicyści:

36-77-70,

32-89-70.

I

I

„

! ODGLOSY

eela WJJahlenla łeJ łrartczneJ
sprawy''.
Jarosław Piasecki piaał jut
Generalnego
do Proku·r atora
(1981 r.) i do generała Wojcleeha Jaruzelskiego (1984 r.).
Otrzymał odpowiedzi z wyrazami współczucia oraz wyjaś
nienie, te śledztwo umorzono z
powodu niewykrycia sprawców
zbrodni.

dajĄce
reaktory energetyczne
15 proc. całkowitej produkcji
prądu . Na naszym kontynencie
w eksploatacji jest 208 bloków,
w budowie 79, w planach 73.
Najwyższy udział energii ją·
drowej mają Francja I Belgia.
Polska zaś zamierzała uruchomić do 2000 roku trzy siłownie
atomowe, ale na razie opóinlo·
w
na jest budowa p ierwszej

PQzyCJA POLSKI
W EUROPIE

Bogdan • Mikołajczyk pyta w
„TRYBUNIE LUDU" (nr 272),
czy mamy dalej truć lu<lzi i
środowisko emisjami gaz.ów I
pyłów z elektrowni węglowych,
czy też postawić na ekologicznie czyste elektrownie jądrowe?
Jest to pytanie o przyszłość na·
szego rozwoju.
Po kata&trofie w Czernobylu
ludzie boją się jednak elektrowni atomowych. Czy słusznie?
w
Na to pytanie odpowiada
miesięczniku „PROBLEMY" (nr
11) prof. dr hab. Zbigniew Pa·
weł Zagórski, k tóry od 1958 r.
pracuje bez przerwy w kraju
i za granicą z dozymetrem na
fartuchu.
rzeczywiście
Jego zdaniem
niebezpieczne są reaktory graw
fitowe RBMK budowane
Związku Radzieckim. Zagroże
nie przypomina gotowanie jajek na beczce z benzyna. Nie
tylko błąd ludzki może doprowadzić do tragedii, tecz także
błąd pośredni lnp. wada mate
riałowa rurki z parą wodną).
Ale tych niebezpiecznych reaktorów Związek Radziecki w
Używa
ogóle nie eksportuje.
ieh wyłącznie na swoim terytorium, a obecnie dodatkowo
zabezpiecza
„Katastrofa RBMK skompromitowała tylko i wyłącznie populację reaktorów grafitowych.
Pozostałe, wodne są nietknięte
w swej reputacji. Błędne traktowanie wszys•kich reaktorów
jecłnakowo nie jest przywarą
przeciwni·
WYlącznie polskich
ków energe+ykl j1dr11wej. Szer·
mują tym światowi przeciwnicy, co jest tym bardziej nag·
mlnne ł nieuczciwe, ie są na
og61 lepiej poinformowani niż
antyjądrowcy polscy. (... ) Z uwagi na ciągły, a nieuzaSld·
niony niepokój w Polsce zwią·
za.ny s budową elekkowni Ją·
drowych czuję się w obowiąz
ku przypomnieć znany fakt, źe
reaktory grafitowe RBMK nigdy nie były, nic są I nie będą
eksportowane przez ZSRR. Ele kfrownle w żarnowcu, Klemplcza I na•tępne w Polsce są
typami wodnymi, które sprawdziły się w świecie i w których, w najgorsgym nawet scenariuszu, nie może doJść ifo
czernobylskieJ katastrofy, ho
nie ma się w nich co pall6.
konStopień skomplikowania
strukcji jest mniejszy niz zakładów przemysłu chemicznego,
które jakoś nikogo nie niepo-

O tyciu poszczególnych spoinforłeczeństw syntetycznie
mują dane obrazujące wielkoś~
oraz
narodowego
i poziom l'!pożycia.
Badania porównawcze prowadzi
m.in. Biuro Statystyczne ONZ.
Najnowsze wyniki z 1985 roku
miesięczniku
prezentuje w
(nr
„WIEŚ WSPOLCZESNĄ"
10) Jan Gawroński.
W grupie 20 badanych krama
jów europejskich Polska
7,6 proc. ogółu ludności, a wytwarza 3,6 proc. dochodu na·
rodowego. Jeśli poziom produkjednego
na
tu krajowego
mieszkai'iea Polski przyjąć za
100, to inne państwa mają na·
stępujące wskaźniki: Luksemburg - 332, Norwegia - 332,
Szwecja - 304, Dania - 303,
RFN - 301, Francja - 283,
Finlandia - 279, Wielka Bryta270,
270, Austria nia 268, Holandia Włochy 264, Hiszpania
264, Belgia - 188, Irlandia - 167, Grecja
145, Portugalia - 138, Wę119,
gry 127, Jugosławia Polska - 100, Turcja - 84.
,,Zwraca uwagę niekorzystna
pozY(lja Polski: z dochodem narodowym wynoszącym 4000 do·
zajmował
larów nasz kraj
przedostatnie miejsce w badanej grupie. Dwanaście krajów
miało dochód Z,6-3,3 raza WYŹ·
szy nii Polska. Dośc Istotnie
wyprzedzały nas również kraje
mniej zamożne, Jak Grecja (o
45 proc.), , Węgry (o %7 proc.) i
.Jugosławia (o 19 proc.) Jedynym krajem, mającym niżsZY
nłi my dochód narodowy na
mieszkańca, była Turcja".
sytuacji
W jeszcze gorszej
znajdujemy się pod względem
poziomu spożycia produktów I
Ul'!lug na jednego mieszkańca.
Jeśli przyjmiemy nasz poziom
za 100, to spożycie ogółem w
innych krajach wynosi: Szwe361, Luksemburg
cja 358, Dania - 352, RFN - 344,
Francja - 337, Wielka Brytania - 325, Belgia - 325, Wło
chy - 320, Norwegia - 316,
Holandia - 312, Finlandia 302, Austria 292, Hiszpania 228, Irlandia - 184, Grecja 160, Węgry
183, Portugalia - 141, Jugosławia - 137, Polska - 100, Turcja - 96.
Wśród badanych 20 krajów
Polska miała najnitszy poziom
spożycia żywności. Nawet Turcja wyprzedzała nas o 80 proc
oraz Węgry I Jugosławia o 44
procent.
,,Nalety jfldnak podkre•U6, te
pod względem spoźYcla tywności mamy relatywnie · Jepn"
sytuację nit pod wz1łędem pomlenoneJ
ziomu samoinośei
orólnym I nlepo·
spatyciem
równanie lepszą nit pod wqlę
dem spożycia artykułów nieży
najbardzieJ
wnościowych. W
rozwiniętych krajach europejskich tudnoś6 spoiYW& 3,5-4,3
raza więcej produktów przemysłowych i ualu1 nlł w Polsce".
Na su:zęście minister przemysłu Mieczysław Wilczek Jeat
u· optymistą. W wywiadach
dziennikarzom
dzielonych
TYGODNIO·
„PRZEGLĄDU
WEGO" (nr 48) l „POLITYKI"
(nr 48) przedstawia koncepcję
Mamy
ożywienia gospodarki.
dogć ludzi, surowców i materiałów. Natomiast w niedługim
aż
czasie musimy zwiększyć
trzykrotnie produkej41 energii
elektrycznej na głowę.
„Na dalszl\ metę eneqlę bę
dziemy musieli oprzeć na elekjądrowych. Wiem,
trowniach
będą protesty. Zielonł protestuwe
ją na całym świecie, np.
Francji; łylko że Francja 70
proc. energłł czerpie z elektrowni Jl\drowych! My nie mam7
jeszc:.ze ani jednej. Ale u nas
jeszcze
już protestujlło .Jeźell
biskup ml tu pisze, bo napisał,
ie jest pneciw, Ja jestem 10tów ro zrozumle6; to Jest czło
wiek szlachetny, chce dobrze, a
na enerrti JądroweJ się nie
zna. Ale Jak mi lniynłerowie
takle d:vrdymały pisz"' to ,fa
takich inbnierów nie potrzebuję, Musimy się zdecydować:
albo b6 po Judzku i z energią
atomową, jak cały cywllisowany iwlat, albÓ do piec:zaf7 I
luCQWo!'"
dochodu

strukturę

CONAMGROD?
Na ~wiecie pracuJ1&

'ut

S7ł

PYT..\MY:

Jaki był miniony tydzień?
\. JACEK LESMAN - dyrektor Zbiorczej Szkoły
Gminnej w Piątkowisku k. Pabianic:

żarnowcu.

koją,".

- Najważniejszym wydarzeniem ubiegłego tygodnia była dla
mnie czwartkowa wizyta w gminie Pabianice przedstawicieli Wojewódzkiej Rady Narodowej z prof. Andrzejem Grabskim na czele. Mieli oni możliwość zapoznać się z sytuacją w naszych pia·
cówkach oświatowych. A nie jest to, niestety, sytuacja najlepsza, gdyż mamy za mało izb lekcyjnych, w szkołach brakuje tak
zwanego zaplecza socjalnego, nieraz także - odpowiednich urzą
dzeń sanitarnych. Zbyt wolno prowadzone są prace na budowie
szkoły w Ksawerowie. co bardzo nas niepokoi. Mam nadzieję,
że po tej lustracji coś się zmieni, a przede wszystkim - że Rada
trochę inaczej spojrzy na nasze problemy.
Także w ubiegłym tygodniu złożyłem wniosek o zainstalowanie
w nowo otrzymanym mieszkaniu telefonu, który jest mi bardro
potrzebny, głównie ze względów zawodowych.
na
Jeśli zaś chodzi o wydarzenia w kraju, to oczywiście
pierwszy plan wysuwa się telewizyjna debata Miodowicz-Wałęsa. Sądzę, że była bardzo potrzebna, ale na tym dialog nie po·
winien się zakończyć. Jak chyba wszyscy, oczekuję, iż będzie
kontynuowany. Gdy się powiedziało A, trzeba teraz powiedzie~
również B. W pierwszej rundzie zdecydowanie bardziej pr:reko·
nywająco wypadł Wałęsa. Widać było, iż jest dobrze przygoto•
wany. Miodowicz nie miał najlepszego dnia. A jak będzie dalej,
zobaczymy.

JERZY JABLKIEWICZ Lódzkiej PRON:

Rady

„

Pierwsza, to
Chciałbym powiedzieć o dwóch sprawach.
rzecz jasna, telewizyjna rozmowa Miodowicz - Wałęsa, która
przyznam od razu - dobre wrażenie.
zrobi ła na mnie duże i Propozycję jej odbycia przyjąłem z wielkimi nadziejami, choć do
ostatniej chwili obawiałem się, że może nie dojść do skutlru.
Na szczęście nad interesami obu stron wziął tym razem górę interes ogólnospołeczny. l to już uważam za wielki sukces, choć
trudno w tej chwili jeszcze powiedzieć, czy spotkanie przed ka·
merami było wielkim czy małym krokiem w stronę porozumie·
nia i rozpoczęcia rozmów przy okrągłym stole.
Z wi~lki?1 zadowoleniem przyjąłem także fakt, iż w ciągu tego
czasu, Jaki upłynął od pamiętnych wydarzeń 1980 roku, Wałęsa
nie
~ardzo się zmienił . Zmienił na korzyść. To juź naprawdę
Jest ten sam człowiek, co wtedy. I to również - myślę - jest
ważne, gdyż pozwala optym\styczniej patrzeć w przyszłość.
Drugą sprawą było piątkowe rozstrzygnięcie konkursu: zakład
pracy pomaga szkole. szkoła - zakładowi pracy. Myślę, źe jest
to bardzo cenna inicjątywa, ponieważ dzięki niej łódzkie szkolnictwo otrzymuje konkretną pomoc ze strony przemysłu. Mło
dzież zaś ma możliwość z bliska przyjrzeć się ciężkiej pracy w
przemyśle. Takie oddziaływanie na młodzież 11ważam 1.a bardzo
wychowawcze, gdyż przyczynia się do kształtowania jej postawy
w przyszłości.

JERzy SĘCZAK -

pracownik MPK:

To był tydzień, jak inne, wypełniony przede wszystkim pra·
Jestem zatrudniony w Zakładzie Torów i Sieci, a dodatkowo
dorabiam jako kierowca, więc nie mam zbyt dużo czasu, aby
się czymś poza pracą interesować. A dorabiać muszę, bo coraz trudniej żyć . Za spodnie dla szesnastoletniej córki trzeba zapłacić ponad 20 tysięcy. Druga, młodsza też chciałaby się modnie ubrać. A skąd na to wszystko brać? Z gołej pensji?
No, więc byłem tak zajęty, że nawet spotkania Wałęsa - Mio·
Z
dowicz nie mogłem obejrzeć w całości. Trochę szkoda„.
drugiej strony, nie bardzo wierzę, że coś się po nim poprawi.
Miodowicz obiecywał wprawdzie, że wsiądziemy jednak do te·
go samochodu, jak powiedział, ale ja takie obietnice słyszę już
od dwudziestu lat. I co? Nic. Mnte, prawdę mówiąc, oboj 'ne
jest, kto będzie „na górze". Mnie interesuje głównie, żeby bu,
„na dole" wreszcie trochę lepiej i łatwiej było żyć.
-

cą.

Nofował:

DLACZEGO
NAGRODZONO

przewodniczący

PAWEL TOMASZEWSKI

REYMONTA?
Na koniec ciekawostka literacka. W miesięczniku społecz
no-kulturalnym „NURT" (nr 11)
prof. Janusz Pajewski odsiania
kulisy przyznania Nagrody Nobla Władysławowi Reymontowi.
W rozmowie z Piotrem Łucz
kiem mówi:
„Proszę pana, Żeromski w
19Zł roku kandydował do literackiej Narrody Nobla, ale jej
nie otr:zymał, bo został uznany
za pisarza nacjonalistycznego
przez międzynarodowe jury. I
wtedy nagrodę dostał Reymont
z• cChłop6w». I do Je10 nagrody - ciekawa necz - przyczynili się Niemcy. Dlatego, te
urzędnicy niemieccy lat 1914-18 na ziemiach polskich mieli
służbowy obowiązek przeezyt-aw
nia «Chłopów» Reymonta
tłumaczeniu niemieckim. Wła
dze niemieckie były zdania, że
w ten sposób niemieccy urzęd
nicy poznają psychikę polskiego chłopa. To przyczyniło się
do rozgłosu Reymonta w niejęzykowej.
mieckiej strefie
Królowa szwedzka, Niemka z
pochodzenia, cgytała «Chłopów»
po niemiecku i członkowie noblowskiego Jury czytali po niemiecku".
Na dość długiej liście laureatów Nagrody Nobla w dzie·
dotąd
dzinie literatury jest
trzec1t Polaków: Henryk Sienkiew'icz (1905) , Władysław Reymont (1924) i Czesław Milosz
(1980). Moim zdaniem, zasłu
guje na to wyróżnienie także
Andrzej Kmniewicz, a wcześ
niej mógł z0$łać ub<lnorowany
Jarosław IwaszkiewiC2.. '

E. L.

•

•

W najhliiszycla
numerach „Odglgsów•'
- Ozdobą alei Kościuszki była przed woJnl\ synagoga, Jedna
z najwspanialszych w Europie. Stala na rogu Zielonej, 1dzie
dzisiaj taksówki czekaJit na pasażerów. Budowano Ją kilkanaście
lat. Z łl\ iwij\tynią, zburzonl\ przeJ hitlerowców, wląte się kapitalna scenka. Nabożeństwa odbywały się tutaj jedynie w naJ·
bardziej uroczyste święta żydowskie. Bywalców obowiązywały
karły wstępu, na zakup których mogli sobie pozwollć łylko zamożniejsi. Kt6regoś dnia, tui przed rozpoczęciem naboień„twa,
do drzwi podszedł biednie ubrany mężczyzna w w:vtariym chałacie i w Jarmułce na rlowie - wspomnienia ADAMA OCHOCKIEGO.
- Kto i" dlaczego pozwala na bezkarną, szkodliwą działalność
rozmaitym hioener~oterapeutom, uzdrowicielom, różdżkarzom I
innym szarlatanom, dawniej zwanym znachorami, obecnie przym6wi dr
bierającym nowe, bardziej uczenie brzmiące nazwy MAREK SZYBURSKL
- Nie Jest to żadna lista rapkin1owa arcydzieł ani zapis z o·
atatnich notowań giełdowych. Po prostu: dllesięć tytułów, które
zwróciły szczeg61nieJszl\ uwagę czytającej publiczności, krytyków
i księgarzy- dziesięć najlepszych ksij\Żek 1988 roku prezentuje
GRZEGORZ GAZDA.
- Prezes nie dostarczał ludziom ~apieru podaniowego ani ma1zynowe10, ale żądał, aby wsżystkie pytania do niego kierowa6
na piśmie, w czterech egzemplarzach. W dniach wypłaty pieniędzy prezes znikał, a kasjerka i księgowa nic nie wiedziały reportai JACKA MISKA.
- Harcerze zbliżyli Załęcze Wielkie do iwiała. Wybudowali
drogę. Tą drogą przyjechał do wsi autobus. Wraz z nim wiek
XX. Dziś harcerze myśli\ aby w zakolu Warty, koło wodnego młyna
wprowadzić wiek XXL Sprowadzili komputery, drukarnię, telek·
17 - reporłai LUCJUSZA WŁODKOWSKIEGO.
mówCllł.
- Profesor Władysław Bortnowski był znakomlłym
wileńskich
Niekiedy iartObliwie przypomina-i. że w czasach
pl11e ALBIN Gł..0swycięiył w konkunie krasomówczym WACKL
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a łód zkim Zgromadzeniu OPZZ spotkało się 1339 delegatów reprezentujących 7 milionów
związkowców.
Zebrali się by w połowie kade:1cji OPZZ dokonać oceny dwuletniego dorobku ruchu związ
kowego w Polsce i wytyczyć
kierunki na następne dwa lata
Rozliczyć się z nałożonych na
cały ruch związkowy
zobcwiązań; wreszcie - zastanowić
się, co robić, aby w
sposób
bardziej skuteczny reprezentować, bronić
interesów ludzi
pracy.
Debata związkowa miała tym
większe znaczenie, że poza delegatami-mandatariuszami siedmiomilionowej rzeszy przy jechali do Łodzi liczni reprezentanci organizacji związkowych,
które dotychczas
nie zgłosiły
akcesu
do OPZZ,
nie mówiąc
o
przewodniczących
WPZZ i zaproszonych gościach.
Przebieg
zgromadzenia miał
więc i obecnym na sali obrad
unaocznić wspólnotę dążeń
i
celów ruchu związkowego, a co
najważniejsze jak to ostatecznie stwiet,dzono w Stanowisku III Zgromadzenia - zadokumentować, że ,.nasz kraj nie

Dużo

mocnych,

czasach zdecydowanych posunięć związanych z reformowaniem gospodarki. Mówiąc
o
pluralizmie związkowym powiedział m. in„ że dopóki
w
jednym zakładzie pracy
nie
będzie
dwóch
dyrektorów,
dwóch samorządów pracowniczych i dwóch komitetów partyjnych, dopóty nie
powinno
być dwóch związków zawodowych ...
Na zakończenie A. Miodowicz
przedstawił
obszerny
pakiet.
spraw i
zadań,
jakie stoją
przed OPZZ z udziałem całego
ruchu zawodowego
i stwierdził:

nie
czy

gospodarce to kobiety,
które
zdominowały
handel, oświatę,
służbę zdrowia, przemysł lekki. Nie można więc tolerować
istniejącego stanu rzeczy, aby
dla pracownicy i matki coraz
bardziej poszukiwanym i niedostępnym dobrem było miejsce w żłobku czy przedszkolu;
żeby tródłem stałego niepokoju

pralkę kupić.„

- Micha, dach nad głoWll I
dobre zdrowie
powiedział
Jerzy Surban z ZNP w Katowicach - priorytety wymienione przez kol. Miodowicza nie są
dla nas wystarczające. Tchną
prymitywem. Co najmniej równie ważne są problemy oświa
ty i wychowania młodego pokolenia. W ZSRR na oświatę
wydaje się 8 proc.
dochodu
narodowego, w USA - 10 proc.,
a w Polsce - mniej
niż
5
proc.... Wprost skandalem jest,
że całodzienna stawka na cztery wysokokaloryczne posiłki w
domach dziecka wynosi
260
zł, a już na drwinę zakrawa
to, że trwają dyskusje w odpowiednich resortach, czy podnieść stawkę o..• 100 złotych do 360 zł dziennie!
Co robić, gdy są decyzje polityczne - w słowach pełnych
goryczy stwierdził przedstawiciel Federacji Związku Zawodowego Pracow. Ochrony Zdrowia, Wojciech Guglas gdy
nie żałują wysiłków związkow
cy, a i tak pogarsz.a się nadal
stan zdrowia społeczj!ństwa i
następuje pauperyzacja
służby
zdrowia. Rzecz w tym, iż złudą

i. .. ?

z jednej lodzi
•

MARIAN

nie lubi6, ale

z

mądrych słów

Głosy

Można n~

można nas nie dostrzegać
lekceważyć.
Dyskusję
zapoczątkowała
Bożenna Leman
łódzkiej
„Iwony". Było to znamienne
wystąpienie, z wielu powodów.
Blisko połowa zatrudnionych w

Mówimy, te kochamy kobiety,
a w XX wieku
łrudno
Im

.

ca nie powinien narzuca6 na1- ·
wy organizacjom.••".
- Proszę mi powiedzied z
czym mam wrócić do
moich
członków? Słyszę tu. jak międ
li się na trybunie miliony słów,
przy pomocy których stwierdza
się fakty oczywiste! Czy ktoś
pokusił się o rzetelną
ocenę
tych• dwóch lat? Czy kogoś z
naszych przedstawicieli rozliczono z dwuletniej pracy? A ci
rozbuchani
funkcjonariusze
OPZZ?! Dlaczego na sali obrad
są tylko delegaci i goście? A
' nie można by tak zaprosić na
galerię delegacji
robotniczych
załóg, aby posłuchały jak to w
ich imieniu przemawia się tu,
jak się broni ich
interesów?
Czyż porządkowymi
nie mógł
by być robotniczy aktyw!?„.
- Za. dużo parady bolączek
- powiedziała inna z uczestniczek wyraźnie rozczarowana za mało planów na przyszłość.
Myślałam, że dyskusja
skupi
się nad modelem ruchu związ
kowego, nad tym jak załawić
nasze sprawy, których cały pakiet leży od Kongresu.
Tymczasem na sali padały
inne ważkie słowa, chociażby
zawarte w wystąpieniu Henryka Kościelskiego ze Stoczni im.
Lenina w
Gdańsku,
który
stwierdził z goryczą,
że decyzja o likwidacji stoczni była
nieuzasadniona ekonomicznie i
ezkodliwa politycznie. Podjęta
11.10.

•
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ZDROJEWSKI

uniemożliwiła

osiągnięcie

przewidywanego
na br. zysku 5 mld zł, zaś owe rzekomo
czekające na stoczniowców 30
tys. miejsc pracy - są także
nieprawdziwe.
.
Pierwszego dnia z dużą uwagą wysłuchano
wystąpienia
generała Wojciecha
Jaruzelskiego. Bo też mocno :abrzmia-
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tezy zawarte w takich sfor„Dla
nas,zej
partii nie ma sprawy ważniej
szej niż zaufanie, więź z ludź
mi pracy. I nie ma cenniejszego partnera od ruchu związko
wego„. Ze związkami zawodowymi władzy nie żyje się lekko, lecz bez nich - niebezpi1::cznie. Czym kończy się „łatwe
rządzenie', sztuczne ·wyciszanie
robotniczych bolączek - wiemy z gorzkich doświadczeń aż
nadto dobrze... Ludziom pracy
potrzebne są silne związki. Wewnętrznie
zróżnicowane,
ale
jednoczące, nie zaś
dzielące
klasę robotniczą, burzące społeczny
spokój. Sprzeciwiamy
się więc przekształceniu ruchu
związkowego w instrument politycznej walki i manipulacji...
Stoimy konsekwentnie na sta. nowisku_... sformułowanym ·µa
Vlll P~num KC · PZPR, potwierdzonym i ro~V(iąięcym . na_
naradzie aktywu ·· robotniczego
w Ursusie, że ostateczna decyzja należy do samych . związ
kowców, do ludz.i pracy,
że
musi być zgodna z interesami,
z żywotnymi potrzebami gospodarki, z nadrzędnym dobrem
Polski. .•
W drugim dniu Zgromadzenia zabrał głos Mieczysław F.
Rakowski - premier nadziei,
jak go przedstawił prowadzący
związkowe forum
Kazimierz
Iwaniec. - Nowy rząd nie jest
przeciwnikiem, jak sugerował
jeden z dyskutantów, lecz partnerem związków zawodowych
- powiedział premier. - Pły
niemy w jednej lodzi, a nie w
dwu oddzielnych... Umowa rządu
ze
związkami
jest
konieczna.
W11pólnie
musimy pomyśleć, co należy zrobić,
by zniwelować
skutki
kryzysu gospodarczego z przełomu lat 70. i 80. Konieczność
ponoszenia jeszcze przez
pewien czas ofiar może być zaakceptowana, jeżeli towarzyszyć
jej będzie wiara w możliwość
szybkiego wyjścia z obecnych
trudności.
Podkreślając swoje
głębokie przekonanie
że
w
Polsce może być lepiej, premier
dodał, że tradycyjne ścieżki nie
zaprowadzą
nas do sukcesu.
Konieczne są decyzje odważne.
Przypomniał trzy priorytety w
poczynaniach rządu, scharakteryzował planowane przedsię
wzięcia, zamierzenia i 2laapelował na koniec o współdziała
nie w tworzeniu optymistycznej wizji Polski jutra.
W ciągu dwóch dni
obtad
Zgromadzenia gło.s zabrało 53
mówców, 58 delegatów złożyło
teksty swoich wystąpień
do
protokołu. Nie zabrakło w nich
głosów, choć nierzadko
gorzkich lecz
konstruktywnych,
pełnych troski,
zarówno
o
przyszość r:uchu
związkowego,
jak i nas wszystkich.
Nawet
w głosach najostrzejszych nietrudno było odnaleźć wspólną
nutę nieobojętności i zaanmułowaniach:

Foto: Witold Werner

bezterml- kobiety w naszym kraju były
okazało się przekonanie, że relepsze
trudności z elementarnym zaformę w służbie zdrowia moż
Jutro".
spokajaniem życiowych
po- na zrobić za darmo. Ale rzecz i
Rangę Zgromadzenia wyznatrzeb, z zaopatrzeniem w żyw
w tym, że biurokracja czyni
czała także obecność
ność czy odzież.
oficjalswoje. Za mało też
czuliśmy
Mocnym akcentem zabrzmia- wsparcia ze strony OPZZ. A
nych gości: I sekretarza
KC
ło pytanie:
Kto Jest odpowie- jeśli będzie tak dalej, to nie
PZPR, przewodniczącego Rady
dzialny za braki na
Państwa Wojciecha
rynku? zawahamy się przed możliwoś
JaruzelKto uniemożliwił wyproduko- cią wycofania się z OPZZ.••
skiego, przewodniczącego CK
wanie potrzebnych towarów?
SD Tadeusza W. Młyńczaka,
wiceprezesa NK ZSL Tadeu- Na pewno nie robotnicy i
Nietrudno było przewidzieć,
sza Szelachowskiego, przedstanie związki zawodowe! Nasza
że sprawy gospodarki zdomiFederacja wie powiedziała
wicieli rządu - w pierwszym
nują dyskusję.
To dyskusja
B. Leman - jakie są społecz nad tymi właśnie problemami
dniu obrad z wicepremierami:
Ireneuszem Sekułą i Januszem ne potrzeby. W imieniu załóg miała dać odpowiedź na pytaPatorskim, zaś w drugim dniu przemysłu lekkiego oczekują nie, a raczej na tezę zawartą
z premierem Mieczysławem cych na zakup zaplanowanych w głównym haśle przyświeca
F. Rakowskim, nie mówiąc już
w CPR surowców i materia- jącym
III
Zgromadzeniu:
łów skierowała memoriał do
o przedstawicielach stowarzy„Naszym celem godne tycie".
prezesa Rady Ministrów i od
szeń, PRON, związków
twórCzy padła taka
odpowiedź?
dwóch lat interweniuje w róż
czych, Związku Rolników, KóTrudno oczekiwać. Jednakże
nych urzędach. Z jakim skutłek i Organizacji
głosy, jakich można było wyRolniczych
kiem? Z takim, że
zdolności
itd.
słuchać w kuluarach,
w rozprodukcyjne przemysłu lekkie- mowach z delegatami i gośćmi
Obrady - rozpoczęte z pew67
nym opóźn{eniem Zgromadzenia,
otworzy! - go wykorzystywane są w
zdawały
się
proc.
przewodniczący OPZZ
wskazywać na pewien znaczą
Alfred
Barbara Rychlik, przedstawiMiodowicz, podkreślając w swocy nurt niedosytu, a nawet zacielka Komisji Nauki, Oświaty
wodu. Pewien asumpt dało wyim wystąpieniu fakt, iż odroi Postępu Technicznego OPZZ, stąpienie Jerzego Pacuły, przedzony ruch związkowy urósł
podjęła w swoim wystąpieniu
wodniczącego
Komisji Rewiw znaczącą siłę, zdołał · wym. in. temat młodzieży stwier- zyjnej OPZZ, który stwierdził,
pracować nową formułę organizacyjną, „bar::dzo demokratydzając, 1ż niełatwo ;est pozysże Rada i Komitet Wykonawczy w swoich uchwałach i staczną i pluralistyczną", że zdokać młodzież dla ruchu związ
kowego. gdyż wielu młodych
nowiskach, co
prawda odłał dowieść
swojego charakzwierciedlały głosy ludzi praludzi nie wiąże swoich życio
teru klasowego. Jednakże w
powszechnej opinii
wych planów
ocena ruz
aktualnym cy, lecz większość z nich, niestety, nie zrealizowano. Przymiejscem pracy. 36 proc. przedchu związkowego dokonywana
jest przez pryzmat otaczającej
stawicieli młodego pokolenia, czyny tkwią w prawnych ograniczeniacJl działalności związ
nas codziennośc:, owe.i codzienjak wynika z badań, nie ma
kowej, &1ąd konieczne jest np.
nej uciążliwości życia i pracy,
żadnej satysfakcji z pracy, a
przyspieszenie procedury rozpoprzez przetrzebione z towaponad 40 proc. - nie ma szans
strzygania sporów zbiorowych;
na wykorzystanie w pełni sworów sklepy i stoiska
za dolary: Ta codzienność to także
ich kwalifikacji zawodowych i przyspożyłoby to związkom autentyczności w działaniu.
telewizor, pralka,
kożuch czy
intelektualnych w miejscu zafiranka traktowana za artykuł trudnienia.
Jeden z uczestników bardziej
luksusowy, to gwałtownie rosZ dużym aplauzem przyjęto
wystąpienie
Zbigmewa Hanfa dosadnie określił przebieg onące koszty utrzymania. to mabrad: „Zgromadzenie, niestety,
lejąca wartość pracy, codzienz KWK „Staszic". który stwierność, która wyzm.cza związko
dził , że na zdrowie
i życie . w starym stylu. Siła związkow
ców powinna brać się z konwą strategię działania.
nie ma ceny.
kurencyjności, a nie jedności.
- Na Sląsku i w Zagłębiu
Podzielam pogląd, że w zakła
W innym miejscu swojego
żyje się krócej,
a
choruje
dzie ma działać Jeden związek,
wystąpienia Alfred Miodowicz
więcej. Ochrona środowiska to
ale z drugiej strony, gdyby tak
stwierdził, że związki zawodoteż polityka związkowa!... Soprzyją6 model z RFN we opowiadają się za, jak to
lidaryzujemy się z głosami kokilka
organizacji, wspólna reprezenokreślił, stawianiem rzeczy
biet. Pplskiej kobiecie przypadł
i
spraw 7 ~łowy na nogi i bę
tacja - mogłoby to przynieś6
trudn:v los, trudniejszy niż w
ubogich krajach
WYmierne korzyści... Znów sły
muzułmań
dą popierać te działania rządu,
które trafiają w społeczne oskich, bo tam mężczyzna ma chać z trybuny głosy łądające
kolejnych uprawnień dla zwią
czekiwania . Podkreślił konieczkilka żon, które się dzielą praność dostrzegania spraw, procą, U nas kobiety pracują
Przede
na zkowców. Bez sensu.
blemów, oczekiwań i potrzeb
najbardziej uciążliwych stanowszystkim trzeba zmienić ustaposzczególnych ludzi właśnie w
wiskach i za najniższit płacę. wę o związkach." Usławodawmoże być
poczekalnią na

musi I nie

nową

NR 49 (1601), 4 GRUDNIA 1988 R.

•gażowania.

•

Z tej ziemi.

Co zrobić z opozyc ·ą?
Spotkali się, zasiedli w f.>telach i pogadali, a niemal cała Polska przyglądała s 1ę i przy słuch.iwała tem u. I co się stało? Nie s.ię
nie stało. $wiat się w kazdym razie nie zawalił i nie zm1eniL
Nadal mamy te same kłopoty, jakie mieliśmy i jakie. jeszcze dłu·
gc. mieć będziemy.
Przyznaję, że należałem do grona sceptyków i wątpiłem w to.
czy do spotkania Alfreda Miodowicza z Lechem Wałęsą doj•
dzie. , Przesłalil.ką do tych wątpli>wości jest „okrągły stół" , wo k ół
którego rozmówcy jakoś nie mogą z a siąść I diabli wiedzą wła
ściwie, dlaczego?
Racje mają ci, którzy mówią, że w polskiej praktyce politycznej taka debata telewizyjna
jest nowoscią. Tylko, że z tego
kompletnie nic nie wynika. W ogóle, gdy przysłuchuję się lub
czytam komentarze na temat telewizyjne1 debaty Alfreda Miodowicza z Lechem Wałęsą, to odnos zę wrażen ie, że ludzie nie
bardzo wiedzą, jak to skomentować. Jedni podchodzą do tego po
sportowemu i zaoS tanawiają się , kto w y gr a·ł? W powszechnym odczuciu - Lech Wałęsa. Ale też mi ał znacznie łatwiejszą rolę już
choćby przez to, że przez kilka ostatnich lat występował jako
„o~oba prywatna", która wygaduje różne niespójne po glądy. Wię
kszość ludzi pamiętała Lecha Wałęsę z czasów, kiedy
opowiadał różne dziwne rzeczy i oto na ekrante telewizyjnym ujrzeli
zupełnie innego faceta. Nie ulega wątphwości, że zrobił dobre
wrażenie.
·
Malo kto zastanawiał się nad tym, o czym ci dwaj mężczyźni
rozmawiali. Nie były to niewątpliwie sprawy związkowe. Alfred
Miodowicz stał na stanowisku, że w jednym zakładzie może być
tylko jeden związek zawodowy, a Lech Wałęsa uważał. że i~t
to rzecz śmie~zna, że mogą być dwa, trzeba tylko stworzyć takie bariery, aby sobie do gardeł nie skoczyli. I .na tym koniec
spraw związkowych. Nie ulega wątpliwości , że na naszych ekranach wystąpili dwaj politycy i że rozważali w zas,adzie takie same koncepcje polityczne, zgadzając się, że stalinizm · trzeba odrzucić do samego końca, spierając się o szybkość :tego dokonania. I to by było na tyle. Po,zostaje pytani e - jij;ór e. też zada•je
sobie wiele osób - i co z tego wynika? Ano właśnie!
.C hyba już zrozumieliśmy, że opozycja stała się trwałym elementem naszego życia politycznego. „TrY.buna Ludu" · opublikowała nawet 4 artykuły poświęcone charakterystyce różnych opozycyjnych ugrupowań, · prezentując tym samym jej zróżnicowany
charakter Wielekroć już zwra-cano u wa gę, że termin opozycja
jest nieprecyzyjny. Dla uporządko wania tego złożone go zjaw.iska wymyślono naiwet roz.różnien•i e: opozycja konstruktywna i
destruktywna, aJe i to niczego nie rozw i ą z uje . Z jakąś formą
opozycji mamy też do czynien·ia w partii. Opozycja jest bo.w iem
nie tylko stosunkiem wyra ża ny m prz ez jaką ś g.rupę - . niekonie-cznie z.wiązaną więzami organizacy jno-forma>lnymi - w stosunku do rządu, ustro.ju, ale również postawą w sfosunku do
programu, poglądów, projektów. Ta wieloznaczpoś ć pojęcia , jak
i złożoność występującego u nas zjaiwi-ska gmatwa stosunek do
niego, utrudnia normali zację opo.z ycji, jak i tych przeciw którym jest ta opozycja. Mo·żna prz ecież być w opo.zycji przeoiw
ujemnym zjawiskom, k tóre Z;ro<lził sta lin izm, a nie być w opozycji do socjalLzmu.
.
W „Zda•niu" (nr 10 z i988 roku) uka zała się część I opoiwoia.dania Andirieja Płatonowa „Czewengur". W opowiadaniu tym opisuje on o tym, jak w Chanslrich Dworikach
pełnomo.cnik
gminnego komi<tetu rewolucyjnego Igmacy Moszonkow,
zwany
Kulawym, postanowił zmienić nazwisko na Fiodor Dostojewski
„ku czci znanego pisaTZa" i na dodatek „na zawsze". Napisał do
siebie wniosek i sam wyraził na to zgo<lę. Chodziło- o „samodoskon:al-enie·· 11ię . obywateli; kto' nazwie ·si~ L'i-ebknechttmi; ten niech
żyje na · jego podobieństwo; ·Uf p'T'zetiwnym razie· sławne imię nalęj;<g " odebra.ó'.'., ~a · przY:kładem ' :Ęulaweg9. ,poszli , iwi·l:
Stie.pan

Czeczer nazwał się Krzysz:otofem Kolumbem.· a . budownic;zy
studni Piotr Grudin - Franzem Mehringiem. Kulawy,. czyli Fiodor Dostojewski zaprotokołował te zmiany warunkowo. Wysłał
do gminnego komitetu rewołucyjnego za;pytanie, czy „aby Kolu.._b i Mehring byli ludtmi godnymi, żeby ich nazwiska brać za
wzór dalszego życia, czy też Kolumb i Mehring są wyciszeni przez
rewolucję". Zanim nadeszła odpowie<lź, obaj na ś ladowcy stali s 0ię
bezimienni. Już nie byli Stiepanem Czeczerem i Piotrem Gruidinem, aJe też jeszcze nie stali się Krzysztofem Kolumbem i Franzem Mehringiem Wiadomo było kim byli, wiadomo kjm ma.ją
być, ale nie są już ani tym, ani tym. Byli w stanie zawieszenia.
Przykład ten przytoczył pewien
prelegent w dyskusji o wycłl()
wauiu na przykładzie patrona, jako stan, w ja!kim my się cbeonie
znajdujemy. I trudl!lo z nim sdę nie zg,:i<lzić.
Wiemy już, że jesteśmy po stalinizm.ie, ale ze wszyst)tich jego
dogmatów jeszcze nie wyzwoliliśmy s.ię i często nawe<t czujemy
strach przed tym, bo nie wiemy, jaki będzie socjaH~m bez stalinizmu Wiemy już, że opozycja jest zj,111wiskiem naturalnym, ale
nie potrafimy tego zalegalizować w takirri stopniu, aby mogła ona
spełniać
rolę kon&truktywną w rzeczywistości, a nie w założe
niach. Wiemy, że system nakaz<>wo~rozdzielczy skompromitował
się i nie jest już przy<laitny, s·tał się wręcz hamulcem rozwoju politycznego, społec~nego i gospodarczego, ale nie wiemy czym go
zastąpić. Stairamy się więc jedne dogmaty zastępować innymi, nowymi - na.prędce wymyśl<>nymi - hasłami Ta.ka prak tyka społeczµa czy gospodarcza do niczego n ie prowadzi. Dlatego trudno
nie igodzić się z Hieronimem Kubiakiem, który w wywiacWie dla
„Żyda Warszaiwy" powiedz.iał między irnrnymi:
-

,,Nie wolno wiązać sobie rąk abstrakcyjnymi, apriorycznymi

rozstrzygnięciami. ( ... ) Bez dogmatów i lęków
powinniśmy szukać tych mechanizmów, które innym spoleczeństwom dały · szansę
osiągnięcia w tym samym czasie tego, czego myśmy nie osiągnęli".

Ba! Ale jak to zro-bić? Jak przełamać schematy głęboko zakorzenione w ludzkich umysłach, jak pozbyć się nawyków, które
do niedaiwna były· przydatne, potrzebne, bronione, a dz.iś stały się
niepotrzebne. Starą marynarkę łatwo wyrzucić na śmietnik Po~
glą<iy, przyzwyczajenia, nawyki, schematy myślowe- zacznie trudniej, a niekiedy wręcz jest to niemożliwe. Ale trzeba to zrobić.
Jeśliby rozmowa telewizyjna Alfreda Miod<>wicza z Lechem Wa~
łęsą miała się do tego przyczynić, to byłoby to jej wielkie osiąg
nięcie. Tylko, że jedna rozmowa niczego nie może zmienić. Potrzebny jesi ci;:ig takich śmiałych, noiwatorski-ch działań, przedsięwżięć, aiby ludzie w.idzieili, że coś dziieje się nowego i śwd.at się
nie kończy, nie zapaida się w przepaść, nie r.Qzsypu.je się. ·
Jak tlenu po•t rzeba nam warunków dla pełnego ro.zwija111•i a
przedsiębio·rc·zośc.i i to w kaoźdej dziedzinie. W polityce również.
A może nawet w polityce przede wszystkim. Jednd twierdzą, że
rozwiązanie polskkh problemów leży w sferze
gospodarczej i
od tego trzeba zaczynać, inni - że w sferze poaitycznej i od
tego trzeba zaiczynać . Tymczasem istnieje tu ścisły związek, wzajemna zależność, więc dz.iałać trzeba jednocreśnie, równolegle.
Szukać roZJWiązań n.i e-konwencjonalny-eh, czasami nawet zaskakują.cych, sprawdzając je w praiktyce i tylko pra.ktykę mając 1a jedyne kryterium przy<latności. Ale jednocześnie trzeba pamiętać, że
procesów społecznyich n•ie da s ię przyśpieszyć, że przeskaikiwaoie
etapów w społecznym roeiwoju skończyło się już klęską r błęd•u
tego nie wolno powtarzać.
Ws}ysotko to pięknie, a•l e co u-obić z opozycją? Nadal nie wierni
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tygodnika „Kino", rzecznik prasowy „oranzy •· ~ a oyło to
ch,yi..a w ·ro1rn 1930 - zapy•ał
domagam
mme wprost: czego
pol:rn:1ego, klory
się od lllmu
ta;<; zawzięcie ayskreaytuję?
w ,<!...nym
VufluW•e·uZ1d1e111
z m1esięczmkow, ktory wykazrozum1eme
pewne
zywał
programu
„startowego"
cila
z
jedną
(wydawnictwo było
wię..: . . . resu
typowycn ala
erc.neryd praazywoJennego
sowych). W latach trzydziesw
tych o charaKterze gazet
znacznym swpniu decydo\valy
ogłoszenia i całe kampanie reklamowe. JeCJnu z kin reklaw
koleJną pr~mierę
mowało
„Targ
nasLępi..Ją..:ycn:
słowacu
na niewinne aziewczęta, sztuczs t ars<;yC11 panów,
ne podniety
oto walo1·y i atrakcJe tego filmu!"

(amer~-<t<lil>Ktego

fi.Uryluka. 2małem . go dopr~e:
był do wybuchu wojny redaktorem lwowskiego czasopisma
„Sygnały", którę słusznie uważano za tryl::unę postępowej inteligencji polskiej. Ja także pisywałem do „SygnałóW''. Kuryluk powiedział mi, że we Lwowie orgar>Jzuje się polski mie-

zresztą).

i lun.ie ogłoszenia, które
u dzisiejszL.;,o w1..iza wywołały
by zupełnie inne reakcje. Mię
dzy innymi w gazetach codzienzcych regularnie ukazywał się
na gazie".
anons: „Gotujcie
pytanie
Moja odpowiedź na
„rzecznika" opatrzona była tytuGOTUJCIE NA PEGAłem:
ZIE!, a z treści wynikało, że
film jest wprawdzie towarem,
ale nawet „towarowość" produktu finalnego nie musi być
związana z rezygnacją z wszelkich ambicji artystycznych. lm
lepsze będą polskie filmy, tym
wyższy będzie poziom kulturalny naszych widzów „Start"
już w tym czasie nie istniał,
ale „startowcy" nadal działali:
w Stowarzyszeniu Produoeentów
Polskich Filmów Krótkometrażowych, w różnego rodzaju instytucjach związanych ze sprawami kultury, socjologii itp. A
także na łamach prasy.
Były

Swego

-

zrealizować

programu „Start"
nie zdoht."

Przyznam
To prawda...
z utworzeniem szkolnictwa filmowego mielibyśmy
poważne trudności. Kto miałby
w tym czasie uczyć przyszłych
reżyserów i operatorów filmowych? O tematach, 'scenariuszach, reżyserach i operatorach
decydowali ci, którzy dysi:>onowali pieniędzmi, a więc ,,rynek" Dziś - z perspektywy
czasu i związanych z czasem
doświadczeń - oceniam ówczesproducentów---ehałup
nych
ników dużo łagodniej Byli małymi kółkami w mechanizmie
ekonomicznym, który nie dawał
lm s-zans na oderwanie się już
„rynkowości'',
nawet nie od
ale od wręcz „sklepikarskiego"
rozumienia tego terminu.
-

zresztą. że

- Kiedy poJa.wiła się pierwsz" motliwoś6 zorganizowania
szkolnictwa filmowego w Polsce?
po wojnie.
- Bezpośrednio
W.;zystkie polskie hale Eilmowe uległy - jak cala Warszawa - zniszczeniu. Podobnie laSprzęt został już
boratoria.
wcześniej zrabowany przez hitFaokupantów.
lerowskich
chowcy, ci związani z filmem
czasów n Rzeczypospolitej, wyginell w wyniku działań wojennych, i w obozach koncentrazwyczajnie
cyjnych. niektórzy
powvmierali Kilku reżyserów I
operatorów pozostało za granicą Byli .,startowcy", ci którzy
w ZSRR,
znaleźli schronienie
w Wielkiei Brvtanii. a także ci
którvm udało się przetrwać w
w
kraju, stawili się niemal
pinwszą
Naszą
komplc>de
stała się organizacja
sprawa
szkoły filmowej: zalążkiem jej
stał sie Instytut Filmowy, pownlanv do 7.vcia w roku 1945
w Krakowie. Je~o org~nizatora
Bohdziewicz,
mi byli Antoni
który woinę przezył w kraju,
a w czasie Pow~tania, z ramienia Biura Informacji i Propaganrlv IBTP) wsnóttworzył biuietvn filmowv walr1ącei WarWohl;
szawv ora7 Stanisław
Woh1 ··„·a<'nwał w czasie wojny
w kinemato!(rafii radzieckiel. a
pó~niei

był

kierownictwa
w0; Polskkh
ZSRR
-

A pan

społeczno-literacki
Widnokręgi". W pierwodmówiłem
odruchu
tym pismem, Kuwspółpracy
ogromnej
ryluk - człowiek
uczciwości i niespożytej energii
- zaprowadził mnie na spot-

sięcznik

„Nowe
szym

z

kanie z Tadeuszem Boyem-że
lei'lskim, Mieczysławem JastruPr:zybosiem.
nem i Julianem
które czekają
Były to czasy,
jeszcze na swojego kronikarza.
Krótko mówiąc, uznaliśmy, że
pismo takie może odegrać pozytywną rolę w czasach, kiedy
narasta groźba najazdu Niemiec
na ZSRR Corawdę mówiąc ' byze taki obrót
liśmy zdania,
spraw może prz,V'ST)ieszyć moment odrodzenia Panstwa Polskiego). Tak więc zostałem „filwspółpracownikiem
mowym"
nowego miesięcznika i na tej
uzyskałem „prawo
podstawie
:pobytu", a więc iegalne zezw(>lenie na egzystencję i to nie

Na zdjęciu: prof. Colin Young -

Foto: Grzegorz

Zawiłą drogą do
na prowincji, ale we Lwowie.
Moje prawo pobytu miało jeszcze jedną zaletę: było w nim
czarno na białym powiedziane,
że miejscem mojego urodzenia
jest Lódź.. Do pierwszego nwneWidnokręgów"
„Nowych
ru
przygotowałem kilkustronicowy
elaborat pod tytułem „Sześć
radzieckich na stole
filmów
Jak sam tytuł
sekcyjnym".
wskazuje, nie była to oda na
cześć kinematografii Kraju Rad
z lat 1939-1941 I po dzień
dzisiejszy nie bardzo rozumiem
kierowdlaczego polityczne
nictwo „Nowych Widnokręgów"
,,stół sekcyjny"
dopuściło ten
do druku. W rezultacie cały,
nie wiem ilutysięczny nakład
miesięcznika, został skonfiskomnie
ode
wany. Zażądano
zmian, zgoc!ziłem się jedynie
na kilka - i5totnych zresztą
- skreśleń. .,sześć filmów radzieckich na stole sekcyjnym"
- z wspomnianymi skreślenia
mi - opublikowano w trzecim
numerze „Nowych Widnokrę
gów"'. Komplet numerów pisma
znajduje się w którymś z warszawskich archiwów, może więc
jeszcze do tej sprawy wrócę.
- Jakie były poezlltki
filmowej?

szkoły

- Przypomnę, że Sergiusz
Eisenstein iest autorem eseju,
że wielki
z któi:ego wynika,
klasyk sztuki filmowej uczył się
kunsztu narracji u Dickensa a
montażu u Dawida Griffitha.
Poml1am Dickensa, Griffith jednak zaczął jako dziennikarz I
aktor, prze:z czas iakiś studiował na uniwersytecie w Kentucky literatmę, a p~eciez to on
właśnie stał się nie tylko piotylu
nierem, ale i mistrzem
wybitnych reżyserów amerykań
W kraskich i europejskich.

prezydent CILECT

Galasiński

sukeesów

jach, mających istotne osiągnię
cia w duedzinfa filmu, istnieje więc realna możliwość praktycznej nauki zawodu. Aspiranci prze::ho.:izą przez kole,iine statechniczdia wtajemniczenia
dzięki
nego i artystycznego
zdjęcioudziałowi w ekipach
wych. Ci z nich, którzy żywią
ambicje artystyczne, starają się
pogłębić swoją wiedzę w dziedzinie literatury, muzyki, plastyki, socjologii itp. równolegle
w zawodzie
do terminowania
filmowym. Sergiusz Eisenstein
był z wykształcenia inżynierem,
'Wystarczv sięgnąć do j·ego biografii, by przekonać się, że zajmalarstwem,
mował się takze
teatrem, operą, psychologią
nawet orientalistyką.
Cenię niektóre filmy Tadeusza Konwickiego, który kinem
zajął się już jako ceniony pisarz. Z polską kinen.atografią
roku 1945, a takze kilku następ
nych było jednak Inaczej. Brak
nam bylo w tej dziedzinie nie
tylko tradycji artystycznej, ale
nawet fachowców - rzemieśl
że
ników. Skoro uznaliśmy,
istnieje silna potrzeba powalania do życia narodowej, polskiej sztuki filmowej, założenie
szkoły filmowej było koniecznością. Nie wplno orzy tym zapominać i o tym, że lata wojny spowodowały ogromną wy·rwę w kształceniu tych pokoleń,
które po roku 45 zaczynały doAndrzej
piero życie dojrzale.
Wajda po wojnie podjął studia malarskie, Kawalerowicz i
Munk marzyli o architekturze,
zresztą jak
Has - podobnie
dorobkiem
związany z jego
filozof i pisarz
twórczym.
Andrzej Kijowski - u~zyli się
w krakoWS>kiej szkole handloszkolnictwo filwej. Polskie
mowe miało da6 początek no-

wej dziedzinie kultury i otwoprzLJ
nyć nowe możli\yoi;::i
uzdolnioną artystycznie młodzieżą.

-

Jaki

łworzenJU

był

pa.na

udział

PańsLwowej

w

Szkoły

Filmowej w Lodzi?
- Jako pierwszy szef programowy nowej polskiej kinematografii (,,szefowałem" zresztą krótko, bylem bowiem przeciwny upaństwowieniu produkcji i optowałem za tym, by powołać wytwórnie o charakterze
spółdzielczym, a gdy to się nie
udało, zaZądałem, j uz w roku
1947, stworzenia zespołów filmowych), opracowałem projekt
organizacyjny naszej kinematografii, uznając stworzenie ófczelni filmowej za zadanie pierwszoplanowe. Mam więc w budowie tej szkoły istotny udział
jako jeden z tych, którzy podobnie jak Bohdziewicz, Wohl,
i Toeplib; - zakładali fundamenty pod jej powstanie. Mialem być takie jednym z wy-

redagowałem
kładowców, ale
FilmoPolską Kronikę
także
wą, realizowałem własne filmy
dokumentalne i pamagałem w
realizacji filmów młodzieży {a
jako
traktowałem
pracę tę
dodatkową możliwość szkolenia
pod
Później
artystycznego).
koniec roku 1949 - w ramach
tego, co definiujemy dzisiaj jako „okres stalinizacji" - zoswszelkiego
tałem pozbawiony
wpływu na losy polskiej kinematografii. Była nawet decyzja
prawa
o pozbawieniu mnie
pracy, ale ówczesny szef Centralnego Urzędu Kinematografii powziął ryzykowną decyzję
mnie na etacie
pozostawienia
„scenarzysty-reżysera" w łódz
kiej Wytwórni Filmów Fabularnych. Etat był zreszta fikcyj-

0

C7łonkiem ~cisłego
Czołówki FilmoSił Zbrojnych w

profe~or?

·

- Moje losy ułożyły się nieco inaczej Przypadek zdarzył,
żl' rnieis~P111 mojego urodzenia
jeo• 'łl'~tó·v nad Do11em W dTUg!e' ')()łowie roku 1939 znalazłe!T' sle w za Jętym przez wojsk? racl7ie<'klP Lwowie, a pierw~ · q m·ila reakcją było z11iszczenle w~7.vstk'<'h 'dokumentów o
m-.ieó .. rostowskiei'' nrzeszłoścl.
Tvlko ten. kto oamięta czasy
wolnv. mo7.e ztozumelć, co hrak
dokumentów może
osoblstvch
ozna'"7.ać. T tak żyłem w zagroteniu d-> czasu aż w początkach
Karola
roku 1941 spotkałem

4 ODGtoSY

m.in. „Człowieka z marmuru•,
JlY, szef CUK-u chciał mi zaPowiedział
,,Ziemię obiecaną".
pewnić jakieś minimum egzys„zawdzięcza", może to jednak
tencji - prosiłem o skierowaprzesada. Rzecz w tym, że czanie do PWSF, ale bylem przesem proponowałem tematy, czacież „na indeksie", nie wolno
sem tematy wychodziły od niemi nawet było pnekraczać progo, zawsze jednak mówiliśmy o
Pracowałem
gu ucz~lni!
i formalnych
merytorycznych
nazwiska:
innego
używając
„atakowania" tych
sposobach
Szelubski. Nie było to zresztą
nazwisko wymyślone, tak bo- tematów. Podobnie mówił Munk
wiem nazywał się mój ojczym. o mnie. nieodżałowany Andrzej,
a także Polański w zrealizoI koPisywałem scenariusze
wanym przed trzema laty na
mentarze, w roku 1950 współ
zresz- Zachodzie filmie telewizyjnym
reżyserowałem nawet poświęconym mojej oseibie. To
tą na polecenie kinematografii
świadectwa
są chyba wyraźne
- wraz z Jorisem Ivensem dutego mikroklimatu, jaki stara•
ży film i doczekałem się artyw s'2Jkole.
łem się stworzyć
kułu w mosklewskiej „PrawWFD i w „Kamerze".
dzie", gdzie powiedziano expressis verbis, że film jest wspól- Wróćmy jeszcze do Szkoły
nym dziełem mistrza Ivensa i
pan zaczynał
„wysoce utalentowanego młode tych lat, kiedy
go filmowca pol&kiego, Jerzego swoją dzbłalnoś6 pedagogiczni\Szelubskiego".
brudne..•
- Były to czasy
Moja kwarantanna skończyła
zawsze zresztą czasy są trudne,
się po śmierci Stalina. W 1954 r.
ale staraliśmy się o to, by aspibyłem już wykładowcą w Pań
filmowego,
ranci do zawodu
stwowej Szkole FilmO'\vej. Studentami byli wówczas m.in.
nim zostaną skazani na kine·
(bo
matografię przemysłową
Wajda, Polański, Munk, Morgenstern, Kutz ... , a nieco póź przemysłem jest kinematografia
niej Karabasz, Majewski, Lesz- :zawsze, a sztuką bywa tylko
czasami...) No więc powtarzam
czyński... Niektórzy z nich mocno związali się ze mną... Byłem staraliśmy się pobudzić ambicje
ich debiuat-tystyc:me, i zarazem poczupóźniej opiekunem
tanckich filmów, do'.rnmental- . cie odpowiedzialności przyszłych
reżyserów i operatorów ... Szkonych i fabularnych.„ Kiedy w
już na
pracowałem
1956 r.
ła była biedna, biedna jest takmówiąc o
A
że i dzisiaj„.
pełnych obrotach": lako realizator filmów dokumentalnych,
ambicji, mam na myśli zarówkierowni'k artystyczny Wytwórwazności wiedzy
no poczucie
.ni Filmów Dokumentalnych i
humanistycznej i co zrozumiawreszcie jako kierownik zespo- łe - poczucie ważności rzemiosłu „Kamera" (pon!eważ p1erwła, ale także poczucie odpowie·
s?.y:n moim krokiem µ:J powroktóry n:e
dzia1ności artysty,
cie do L1111owej aktywnr:sc;
tyl'<o v-ze:rnzuje widzom taką
deklaracji o
było powtórzenie
czy inną fabułę, taki czy Inny
powołania zespokonieczności
świata ..•
obraz dokumentalny
to artysta świat współkształtuje,
łów. Tym r:i.zt;m żądanie
nie spotkało się ze sprzeciwaświadomość
współkształtuje
przesadziłem,
mi .., Tu może
A czyni to na powidowni.
sprzeciwy były, ale faktem jest, trzeby współczesności.
Utwór
że w 1955 r. zespoły wkroczyfilmowy przeznaczony jest dla
ły na naszą filmową arenę). I
dzisiejszej, może za
widowni
ulegając
wreszcie w 1956 r.
ileś tam lat będzie uznany za
naciskom środowiska - zgodziklasyka, Homerem jednak nie
łem się objąć stanowisko dziezostanie nigdy, Dostojewskim też
Reżyserii. Tu
kana Wydziału
nie... Zwłaszcza dlatego, że jest
dodam: wybory były absolut- tak bardzo uzależniony od technie tajne".
niki. Dlatego tak wiele zależy
od wyposażenia szkoły. Przygo- Panie profesorze, podobno
towujemy przecież inżynierów
w tym czasie odrzucił pan film I operatorów, którzy zadebiutudyplome>WY Andrz:.!Ja Wajdy?
ją dopiero za pięć albo \ sześć
lat. A szkoła dysponuje spnę
- Zgadza się._ filmy dyplotem nie tylko mocno wysłużo
mowe w zasadzie i w praiktyczęści
nym, ale w znacznej
ce były akceptowane w trybie
wręcz muzealnym.
mechanicznym... tyle
niemal
tylko, że niektóre otrzymywały
- Jaki był program k.&ztalccocenę dostateczną. Przy Wajnla w l~ach pięćdziesiąty .b I
dzie jednak uparłem się. Po- czy ten program bardz9 różni
wiedziałem mu w.prost: uwasię od dzisiejszeca?
żam cię za człowieka, którego
stać na dobre filmy, nawet wy- Szkolnictwo filmowe nigdy
bitne... Więc po kie Hebo masz nle dvspanowalo programem ta.lt
który
robić dyplom filmem,
„dopracowanym'' jak np. uninie przyniesie chluby ani tobie,
wersytety. Zarówno w przedani szkole? Zadebiutujesz, w
miotach fachowych, jak i w
którymś z nowych zespołów...
tym, co stanowi „zaplecze inteA wtedy, być może, sam tdelektualne" studiów, ogromnie
cydujesz się na publk-zne poltawiele zależy od indywidualnozanie tego niedoszłego dyplości wykładowców. Rację bytu
mu ...
ma jedynie taka szk-0la filmowa, której czas poświęcać będ1'
- I wtedy Andrzej Wajda nasi najwybitniejsi reżyserzy i
zadebiutował „Pokoleniem".
operatorzy i to w sensie dwojakim: jako wykladowcy i jako
- Ten film był chyba' lepszy?
opiekunowie prac praktycznych.
Jak panl uważa? Wajda miał
Zawsre szukaliśmy i nadal szudo mnie żal... to zrozumiałe ...
kać będziemy talentów, ale stiuPozostaliśmy jednak w przyjaź
dent winien otrzymać takie w-:,·ni... Kiedy organizowałem „Kakszałcenie, które przygotuje go
merę". Wajda natychmiast zgło
do debiutu Należy dodać, że
sił gstowość przystąpienia do
nie wynaleziono jeszcze termotego zespołu, ale szybko osią metru, pozwalającego określić
Innego
gnęliśmy porozumienie
„poziom" talentu. Profesorowie
rodzaju. On miał już za sobą
od psychologii .wyjaśnią to lepierwsze sukcesy, ja zaś chciapiej niż ja, że osobowość każ
łem zgromadzić przede wszy.
dego człowieka rozwija się w
stkim nowicjuszy.„ Byłem naInnym tempie, a ·procesy przeiwny, wzorem była dla mnie
mian rózne mają kierunki Zdahasło a nie tylko
„Reduta",
rzają się cudowne dzieci, któpraktyka grupy, której przeworym naui:zyciele wróżą wspadzi? Osterwa. Zespól filmowy
przyszłość w dziedzinie
niałą
ma z natury rzeczy ogromne różnych nauk. wróżby
jednak
obciążenie nie tylko finansowe,
nie zawsze się sprawdzają.
Zdawaale i industrialne...
łem sobie sprawę z niebe'Zl'ie- Jak to było z ową , graczeństw, ;akie niesie nowa forjąeą 57;afą"?
ma organizacyjna naszej kinematografii... Wołamy „Reduta",
pani słysza- To i o tym
studio o ambicjach
a więc
ukuli dowcip:
ła ... ? Studenci
ideowo-artystycznych i społecz
„Bossak jest jak graiąca szanych, ale za takim retorycznym
fa, wrzucasz monet~ czvll poprogramem kryć się może takmysł a szafa gra. A ieśli muże widmo sklepiku zbliżonego
zyki nie ma, to mo"liwości są
do takiej kinematografii, jaka dw;? - alb' ??• <:i~ n-.„-.uła
działała w okresie międzywo
była f~lszy
albo tez moneta
jennym. Wajda był już prawie
wa„ " Nie ie~te,m ła'°y r.a kom„dojirzały" t nawet, kiedy nie
plementv. ale mą«z" 017"~,..ać,
był członkiem „Kamery" utrzy:7.e mi się to powiedzon~o pomywaliśmy kontakty związane
~obalo.
z jego twórczością. Przez „Kaprzemknęli się Munk,
merę"
Polański. SkC>limowski, Majewski, Hoffman i wielu innych ...
pod
debiutowali
Niektórzy
moim kierownictwem. WreszciP
i Wajda zrobił w .,Kamerze"
'kilka filmów kinowych i teleRozm:lwiała:
Nie iest przypadwizyjnych.
ldem. że ostatnią pozycją skaJVIP()NA
zespołu
zanego na skreślenie
'ITEMIEC-ADAMSRA
„Wszystko na
był film pt.
sprzedaż". reżyserowany przez
Andrzeja Waidę . Nie jest także
przyoądkiem. że Waida iuz po
likwidacji ..Kamery" wielokrotnie podkre~lał - w prasie. radiu. w polskich I zagranicznych
programach telewizyjnych. że
filmów,
zawdzięcza mi szereg

Collage: Gnegon
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eraz

stręczala,

p l:L czę,

cie.

to 3uz nie
czasami tylko , p rzy pacierzu.
ale tak to nie. .Jak
zginąl
syn, w t edy
.
rozpaczalam.
Codzienni e chodzilam na cmentarz. Już nie wy star czylo m i
siedzieć i patrze ć
n :i
grób .
Przytulalam s i.ę do mogiły, obejmowalam ją i szlochal am .
Kiedyś zda!o m i się , i:e zfomia
jakbu tak westchnę la. Przesiraszylam s ię trochę, slucham.
a w kolo drzewa szumi ą jakoś
dziwnie. N .i cmentarzu zaw
sze przecież cicho, a wted-:,:
glośno się zrobilo. Nie, nie h1las, ale coś takiego... Szybko
pacierz odmówilam i na plebanię pobieglam.
A
wikary
mówi: córko, duszę zmarl_ego
męczylaś. spokoju nie mial. Dn
spowiedzi przystąp, Pana Jezusa przyjmij. Drug; syn two j ej
opieki potrzebuje. Ano, tak by-

bo to niepewne ży
Ale w końcu widzi, że
już nijak ze mną nie idzie i,
pamiętam, mówi:
-

P.:iwiedz,

żeby

na niedzie-

lę przyszedł.

mu.
za

już u nas byl, to
powiedziała., że da

Jak

matka
mnie
żonę,
ale on musi przys ią c .
że
będzie mnie
szanowal, nie będzie pil i po chrześc i jańsku dzieci będzie wychow yw'.ll i żyl. Wtedy on matke
pocalowal i
na
krucyfi.ksie
przysięgal. Potem to dlużylo mi
s i ę do trzecich zapowiedzi. Po
ślubie wszyscy na kupie u kuzynki mieszkaliśmy i mój
o
mieszk anie się wystaral. Takie
slużbowe. Niezadlugo syn nam
s i ę urodzil i mąż go ochrzcil
Wacek tak jak jemu bylo.
Od ma!eńkości. mial pociąg do
samochodów. Chcieliśmy mieć

mogla w nim zostad p6ki syn z wojska nie wróci. Na
urlopie byl przed Wielkanocą.
Ucieszyliśmy się sobą. Za niedlugo dwóch slużbowych
do
mnie przyjechalo t jak weszli,
to o zdrowie pytają. Patrzę na
nich, zglupieli czy co? Pierwszy raz widzę, a oni tak familiarnie. Coś czulam niedobrego, ale jak mówią, żeby u~qść,
to już pytam co stę stalo. A
oni, że Wacek w wypadku zoinąl. Jak, co?
Ano, w n r l y
gdzieś jechali i w furę ud erzyli. Ten co z nim jechal, to
ki lka dni później w szpitalu
duszę oddal.
Pogrzeb wojsko
zrobilo, odszkodowanie dostalam, ale dziecko Już w ziemi.
Brat po konselacji mówi, zeby
do niego przyjechać.
rodziny
już tylko on i Miruś, a i z domu wyprowadzić się już mus.
to się zgodzilam. Zamieszkaliś
my na tym pustkowiu, ale tu
choć

z

męta, 11 ona wta eo
Mirkiem. Jak to co pJI·
tam. We wojsku. A ona, że
chlopakt mówią, :te wypadek
mial. Lecę do miasteczka, ledwie kulasów nłe polamię rozpytać u ludzi.

lqde7c, dlci

z

Miruś ze starszyznq się

po-

Przy wszystkich powiedział, że w6dkł za przepustki nie będzie dawal. Za to
na strzelaniu pod celem mial
się czolQ_ać. I wtedy go trafili
w glowę.

swarzy?.

Na taksówkę calą rentę wydalam. Wchodzę, a warta puś
cić mnie nie chce. To ja na
kolana i proszę. Oficera zawezwali i on powiedzią.l. że
już wszystko dobrze. Znów w
taksówkę i do szpitala.
Tam
doktory mówią, że będzie żyl.
ale że będzie nienormalny.
Jak go do domu puścili. to
go musiałam, bo jeść
sam nie umiał, pod siebie robił. Patrzę kiedyś rano na niego i myślę, że on teraz taki
jak male dziecko. Powiedzialam sobie wtedy w
duchu:
wychowam cię synuś, nauczę
wszystkiego od nowa. Teraz to
już
Miruś
sam kolo si ebie
wszystko zrobi, naje się, ubierze. No, wszystko! Mówi tulko
nie bardzo i taki ni e za bar dzo rozum u niego, ale to t<.Lk
już musi być. Pytałam pot em
o tego co pod kule synowi iś ć
kazał, ale odpowiadali, że go
przenieśli. Gdzie? Nie
chcieli
powiedzieć, tajemnica
podobno. Chcialam mu w oczy moją
krzywdę wyrzec. Przekląć ;eqo
i dzieci, ale jak go nie s11otkalam, to już odpuścilam.
karmić

W domu zawsze był ktoś w mundurze, a jak jest mundur służba, rozs}anie i nieszczęścia.

to wiadomo -

Za eo los nie tak karze?
BOGUMIL A. MAKOWSKI

lo. Mirek
wtedy do siódmej
klasy
chodzil, a ja nie wie dzialam, co on dalej zamyśla

- po kuchni krząta się kobieta, która tydzlęń temu, a może
jeszcze wczorai była w wieku
balzakowskim. Starannie uczesana. ubrana w biały. wykrochmalony fartuch podzwania
fajerkami na piecu. parzy her·
batę. Odwrócona do mnie plecami , fc'kko nachylona nad ku chenną płytą, mówi spokojnie,
półgłosem .. . Podeszła do okna
I szerzej je otworzyła Do chlridnei izby wd:ut się gorąc y oddech przedsionka Puszczy Bia łowieskie.i. Kilkakrotnie zawołała ,.Mirek".
Przy stole usiadł wysoki,
przystojny chłopak . Czarne włosy. rozczochrane i upstrzont' .
resztkami ialticM liści. Wrdocznie łaził gdzieś po lesie, któ ry zaczyna się zaraz za progiem. z dobrotliwym uśmie
chem nrzyklejonvm do twarzy
br a ł pastylki i oowoli wkład a ł
je do ust. Oczami ca lv czas patrzv dokoła siebie. iakby się
w~zyst k ie mu dziwił. Matka pogła d zi la go po włosach i ramieniu.
- Czasami to myślę, co z
nim będzie ?ak mnie zabraknie. Choć to grzech i ciężko
tak mówić, ale może lepiej że
by p i erwsz11 umart...
Tutaj to przyjechaliśmy iak
Wacka
zabilo.
z ' rodzicami
mi eszka łam
w
Bieszczadach.
Ojca bardzo słabo pa mi ę t am,
1?rawie wcale. Najbardzie3
to
Jego szorstki policzek. J ak się
Hitler poddal, to u nas spoko1u caly czas nie bylo. Ta tulo zglosil się, żeby z banderowcami. w a lczyć Matlca opowiadala. ż e nie chciala go puścić,
ale ojciec, że musi, bo dzisiaj
spalą sąsia da,
a jutro mogą
nas
Dlugo nie walczyl, coś
miesiąc albo d w a. To bu1o ;:da je się po tym jak generala
SwierczPwski ego zabili. Kiedyś
przyszli do w si i zaczę li soltysa vnli ć 03ciec uol ecial ra tow ar ·i tam ao w.~t rze l ; l 1 Matk a prosi lo
blaqala tn v rogu

s ie

jeszcze
córkę, ale drugi
też
byl syn. To już po moim ojcu
dalam mu Mirek.
Chrzestnym Wacka byl mój
brat, jeszcze przed wyjazdem
z domu Jak Wacek skończyl
s ;;r.mochodówkę, to zaraz
poszedl do wojska. Na samochod:ich slużyl. Kiedy go brali, to
nawet był zadowolony. Ja też
nie plakalam 1ak inne. Zawsze w domu byl ktoś w mundurze, a wiadomo, jak mundur to i slużba, i rozstanie.
Kiedyś mąż wraca jakiś tak i zdenerwowany. Balam się o
ni ego. bo on sercowy byl Pytam ja się co . i jak. Szedlem,
mówi, lasem, a tam Niemiec
co do Balcerów przyjeżdża, sa ·
mochód w jeziorze myje. To
)i. ~e tu nie można i sztrafem
straszę, a on wtedy z mordą,
że tu wszystko jego. Jeszcze
tu wrócę - drze pysk - i ciebie pierwszego na bruk wyleję i psami poszczuję. Takem
się wnerwił. nieboszczyk mów i , że bym mu przy!al.

W trzy miesiące po przysię
dze syna, mąż mial slużbę w
n ocy. Rano przyjeżdża do mnie
star szyna i mówi, że mó.1 n i e
ż yje. Do mnie ?akoś to n ie dosz ło i pytam co się stało. a on
powtarza, że mąż nie żyje. W
nocy g~ przetrącili. Na bluzie
c zernidłem
mial wymalowany
krzyż niemiecki. Policja szuk:i la, ten Niemi ec co u Balcerów byl, już dwi e niecl?ie!r
w Reichu. Nic nie wyszlo na
jaw. Dużą rentę po mężu dostalam, ale z mieszkania musi alam iść. Uprosilam. żebym

kościele

kiedyś

mnie nażeby do Bieszezadów n1~
pisać, do księdza. Może ludzie
jeszcze tam moją familię na:.
miętają i o jakieś pomożenie
się wystarają. Tameczny ksiądz
odpowiedzial, że- napisal do takiej pani co mi pomóc może,
a potem list z Reichu przyszedl. Tej co do mnie pisze to
j1 nie znam, ale ona podobno
jest córką pani, co znala moją
mamę. W liście jest, że jakbym chciała, to ona się wystara, żebym do nie; z synem
przyjechala, bo tam ofiarom
komuny bardzo się pomaga.
Na.wet może po
nas przyjechać. Ale ona Mirusia nie zna
i nie wie, jaki to obowiązek.
Tam jechać to jakby nowe ży
cie zaczynać. Mowy ichniejszej
nie znam, a u mnie już nie ta
glowa do nauki co kiedyś Tutaj to wiem, jak z ludźmi gadać , jak się w życiu obrócić,
a tam pewnie i księdza wyrozumieć nie można. Miruś też
tego nowego życia pojąć by nie
m6gl. E, gdzie mnie jechać! Ta
pani to przyslala mi nawet
200 marek, ale ja pieniędzy nie
potrzebuję, tylko zdrowia
jak

11 oic; ,.,(' :'-e mu .~i.
11M nie3 te? ~·l'l li l i. T u mam
zd1ecia otwiei·a drewnian e
pudelk n.

- To mąż z robil j ak żyl.
Lubil ta k p odlubać. Kiedyś niCi tu trzymnlam - drobnvm i,

nawPt nie zniszczonymi dłoń
mi wvimuje kartoniki , na kt-'iryrh uwiPrznienl są jej blis"v
- Ojciec to ten z wąsami. O,
tuta; - ook l:>ti i e pale-em krepego meżc z ~?nę w oficerkach.
W irlać
że zdjęcie było wielokrntnip o5(!ącl:ine . - Ta mala
to ia . to mói brat. co tuta; umarl. O . a tut a? to mama i ojciec - pie5zczotliwie hierze w
fotografię.

najwięcej.

-

ną.

2. Kandydatami do nagrody mogą być ludzie lub zespoły ludzi,
którzy w 1988 rokll wyróżnili się oryginalnymi koncepcjami, inicjatywami, pomysłami, eksperymentami, Poszukiwaniem nowych
form, poczynaniami organizacyjnymi oraz wybitną aktywnością,
w upowszechnianiu kultury, co znalazło potwierdzenie w praktyce.
3. Nagroda jest niepodzielna i może być przyznana jednej osobie lub zespołowi.
'
4. Do nagrody tygodnika. „Odgłosy" można kandydować wiele
razy, jeśli osj.ągnięcia w upowszechnianiu kultury w minionym
roku upoważniają . do złożenia właściwego wniosku.
5. Laureaci nagrody tygodnika „Odgłosy" za upowszechnianie
kultury mogą kandydować ponownie dopiero po upływie 5 lat
od roku otrzymania nagrody.
.6. Wniosek o przyznanie nagrody powinien b;rć sformułowany
na piśmie, dokładnie udokumentowany działalnością obejmującą
rok 1988 i zgłoszony w redakcji tygodnika "Odgłosy" do 31 stycznia 1989 roku.
7. Jury może odstąpić od przyznania nagrody, jeżeli
ilośó
kandydatów bt;dzie mniej:.za niż trzy albo j eś li, nadesłane wnioski nie będą otlpowiadał y WYffi.' g.miom rcgutiminu.
3. Fundatorem nagrody tygodnika „Odgłosy" jest Łódzkie Wy•
dawnichvo Prasowe RSW „Prasa-Ks;ążk a- Ruch".
9. Jury nagrody tygodnika „O d głosy" na wniosek redaktora
naczelnego „Uclglosów" pcwołuje dyrektor Łódzkiego Wydawnictwa Prasowego.
IO. W skład jury nagrody tygodnika „Odgło sy " wcho dzą:
- przedstawiciele Łódzkiego Wydawnictw.i Prasowego,
- dwóch członków zespołu tygodnika „Odgłosy",
- przedstawiciel Wydziału Kultury i S.ztuki Urzi:du
l\Iias ~a

agrodę

.

Dziękuję

za

Rozmawiał:
Collage-: Grzegon Galasłmkł

•

„

głosów"?

robi to zawodowo czy profesjonalnie, czy jest amatorem, pas jonatem rozpows z echni a jącym dorobek kultury. Dla mnie jest rzeczą ważną, aby poświęcić się, dać z siebie więcej niż tylko wynika to z obowiązku zawodowego .
Skoro mówimy o upowszechnianiu kultury: mamy w naszym
mieście szereg profesjonalnych placówek i od składu osobowego
stanu pracującego, od ich inicjatywności, chęci z a leżeć będzie do
jak dużych rzesz będą docierać i czy taka placówka będzie speł
niała swoje zadanie. M!!JD na m yśli biblioteki, osiedlowe domy
kultury, ogniska, zespoły szkolne. Pracują tam ludzie, których
wyróżnia pasja upowszechn iania dorob ku kulturalnego nie tylko
naszego regionu, ale dorobku całych minionych i obecnych pokoleń. I takim ludziom przyznawałbym nagrody.
Jako dyrektor firmy zajmują c ej się m.in. wydawaniem literatury pięknej, szczególnie jestem zainteresowany w rozpowszechnianiu słowa pisanego. Dla mnie ks i ążka jest nie tylko wyrazem
wypowiedzenia się pisarza, ale jest jednocześnie twórczym przekształceniem osobowości człowieka. Czytelnikowi autor chce podpowiedzieć jak wygląda życie, a jednocześnie przecież jest to
kreowanie tego życia w tej , najbardziej humanitarnej, formie.
Wróćmy pamięcią d-0 niedalekiej przeszłości,
kiedy
ks ia żka
kształtowała Polaka, jego związek z Ojczyzną, której n ie b y ło
na mapiP Europy. Tleż pokoleń wychowało się na Mickiewiczu
Kraszewskim, Sienkiewiczu.„ Dlatego tak bardzo zależy mi ab;
z każdą książką dotrzeć do czytelnika. Tu upatruję olbr~miej
wartości upowszechniania. Oczekuję współfunkcjonowania księ
garza, biblioteki, szkoły.
- Kogo zatem widzi pan jako tegorocznego laureata naszej
nagrody?
- Widziałbym przede wszystkim uhonorowanie olbrzymiej pracy w dziedzinie upowszechniania książki przez zespół Wojewódzkiej Biblioteki im. Ludwika WaryńskiP.«o . To izodny kandydat
waszej nagrody.
-

już
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tygodnika

Komu

W
szlo,

uo fnż 11l a

J!lk n as spalHi, to żeśmy
n i c nie mieli i mama napi sala do kuzynki , jak z nami
jr>st . A potem pojechaliśmy do
niej pod Olsztyn. Tam poznalam
świętej
pamięci
męża.
Długo do mnie chodzil.. On był
milicjantem, mama mi go od-

Nagrodę

„Odgłosy" za upowszechnianie kultury
wysokości 100 tysięcy złotych przyznaje jury na
wniosek Czytelników „Odgłosów" oraz stowarzyszeń twórczych,
regionalnych, instytucji zajmując.ych się działalnością kultural-

I.

w 1988 roku w

Jak Miruś byl we woj~ku.
Łodzi,
jeden z miasteczka do mnie
- przetlstawiciele stowarzyszeń twórczych, regionalnych, zawo·
zachodził.
Kiedyś
z flaszką
dowych - literatćw, muzyków, plastyków, dziennikarzy i in•
przyszedl i mówi, że mn i e chc:e.
nych.
No, w sobie jeszczem ni czego,
Sklad jury nie może przekraczać 11 osób.
zmarszczki tylko te dwie
11. Wyniki pracy jury zastaną ogl'lszone Po 1 r.u ja 19S3 roku.
śmiechowe ludzie mówią, wło
sy siwe, ale możn:.i ufarbować.
Mówię mu, że jak syn przYJedz~e i poradzi, to mu odpowiem. A sobie myśl u lam. . że
wtedy za nimi do m i asta jesluży, pobrać się zamia rują. wchać bym nie musiala . T? domieście chcieli mieszkać i mni e
brze j al;; starzy i mlodzi oddo siebie ściągnąć. Ale ja bym
dzielnie
mieszkają.
PrzewieNa powyższe pytanie. odpowiada ANDRZEJ SInie chciala stąd wyjeżdżać. Tudziałam się co to za jeden, -:o
DOROWICZ,
dyrektor naczelny Krajnwej Agencji
taj nauczylam się na ziolach
się o mnie stara. Mówią. że
wyznawać. Wiem co na brzuch,
chlop galanty, poczciwy, ale
Wydawniczej w Lodzi.
czy my nie za stare, żeby się
na gorączkę, na stawy. Na
brzydką skórę też znam ziola.
żenić. Ano, może t za stare,
- Panie dyrektorze, rozpoczynamy piątą już edycję nagrody
Ludzie mówią, że to bajdy, ale
ale to przecież zawsze ktoś blinaszej redakcji za upowszechnianie kultury. Proszę pnwiedzi e ć,
ski będzie, nie? Jak się z Mija wiem, co zadać, żeby serce
jak pan rozumie działalność upowszechniają.cą w artości duchowe
czyjeś do kochania przymus i ć .
1'~siem tak stało. to przestal
·.,
Jak ktoś potrzeb'Uje, ·to pomogę.- , do mnie przychodzić. Raz go , naszej kuHury?
- Chodziłoby _ o to, by znaleźć ! korzystać z takich ferm,
Pieniędzy za to nie btorę. Wo·
spotkalam i w oczy mówię, «;o
które by ten -dorobek - oczywiście mam na myśli dorobek dulę
pacierz, bo za pieniądze
to już żenić s!ę nie chce. A on
chowy - współczesnych pokoleń jak i wcześniejszych, dopro·
placze i do mnie, że dwie k ei•
miejsca w niebie s,ię nie wywadziły do świadomości jak najszerszych rzesz społe cznych. Czyi!
leki to za dużo na moją glokupi. Tutaj to są tacy ludzie,
wykorzystując wszelkie mechanizmy, dostępne środki ukazywać
wę, bo on, mówi, ciężl;;o na
że czasem do mnie najpierw
go. Czas współczesny tworzy bierność postaw wobec dorobku
serce slabuje i niedlugo dojp rzychodzą, a potem do lekaduchowego. Daleko łatwiej ogląda się telew i zję , nat omiast wydzie. Jakoś na jesieni mu s ię
rz1.
daje mi się , że odbiór powinien być bardziej zindywidualizozmar?o. A potem, zaraz na powany, pcwmno tu w y st ę powa ć bardziej subiektyw ne p rzeżywan ie
czątku zimy brata
w
Na Mirusia czas do wojska
lesie
ze s ło wem pisanym, z mu zy ką. z obrazem. Jeste m pełe n pod zi wu
pr:c:yszedl i nie bylo sposobu ,
drzewo przygniotlo. Jakiś pidla tych wszystkich dzia:aczy kultury, którzy p Dpr;:ez sw o j ą
żeby go wyr e klamować. Teraz
larz nie krzyknąl, że leci.
wiedzę, zaangaż owanie, chęć przekazan ia innym, nie pa trząc na
to już się balam. Do straży
s wój czas osobisty, doc i eraj ą do większych lub mniejszych greStąd też mtiszę s ię wyprochciałam, ale nie szlo. To QO
miów ludzk ich Podp o w ia dają im. orga nizują dla nich spotkama
i wzięli. Pierwszy raz pq Nowadzić, tak mówili w dyrekcji,
z kulturą . Dla mnie najlepszym tego przykładem jest pasj a dziawym Roku przyjechal. Clilopabo tu mlodz{ przyjdą gospodałaczy demu kultury w Bychlewie. Takich przy kładów można by
rzyć lasem. Kiedyś myślałam
ki z m?asteczka co z nim slużyli, częściej do domu zjeżdża
przytoczyć więcej . Właśnie w tych regionach, gdzie dotarcie do
za co tak ze mną na świecie i
przypomnialam sobie .ial;; moja
dóbr wielkiej kultury jest utrudnione, najczę ściej spotyka s; ę
li. Jak go pytalam. co tak
babka opowiadala, że u polrzadko, to mówil. że uklad taludzi o ogromnej pasji przekazywania tego, co jest n a jwiększ y m
skiego króla byl Tatar co zaki, ale się zmi eni.
i najlepszym nośnikiem myśli humanistyczn~ł:h. Chcę p o dkre ślić
konnice na złą drogę sprowajedno, co wypływa z moich obserwacji: większość z tych dziaKiedyś si edzialam na ganku,
dzał i moja familia z niego
łaczy nie przelicza swojej pracy na efekty materialne, nie oczepoczęta. Księdzu jak po kolę
a tu przychodzi Józefowa, co
kuje zapłaty , ekwiwalentu za godziny poświęcone tej wspaniałej
w
miasteczku m-i kamieni cę.
dzie chodzil to powiedzialam,
pracy. Podziwiam ich również za to, że mimo wielu obowiązk ó w
ale on mówi, że Pan Bóg za to
Myślalam, że po ziola na żowynikających z charakteru ich zatrudnienia, znajdują czas na
nie mnie karze tylko duszę
oddanie się bez reszty działalności, której na imię Kultura.
tego mojego niby przodka.
Nie rozgraniczam - jako element wartościujący - czy ktoś

dobrze. Tak spokojnie, pewnie
jak w '"niebie. Miruś do szkoly
do miasta pojechal. Dobre
dziecko, c-o tydzień przYJeż
dżal. Na mechanika od telewizorów się wyuczyl. Tam jakąś pannę zapoznal. Jak mial
kończyć, to ją
tu przywozil.
Udala tak.
Kiedyś to nawe!
caly tydzień ze mną była. Mówila, że jak Miruś wojsko od-

Nri.~

pa kP kolei na

Regulamin nagrody tygodnika
„Odgłosy" za upowszechnianie
kultury w roku 1988

rozmowę.
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ODGLOSY 5

Swiat się zmienia = ewolucja obyczajów • Jak bawią się w Polsce i w Japonii?
•

~
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staliśmy

się

nie .staniemy
a.ni
ale od czasu, kiedy pojawiło się to wei.wanie wm>sło u nas zainteresowanie tym egZIOtycz;nym krajem. Czy jednak wiemy o nim dużo więcej niż przedtem? Okazuje się, te nie tylko my, ale i gpo„
łeci.eństwa znacznie dłużej i bliżej kontaktują
ce się z Japonią i zdawałoby się nieźle zaznajomione z życiem codżiennym Japończyków powinny _zrewidować swoją wiedzę, opartą na powierzchownych, a w dodatku zdezaktuaU7JOWa-

N

nych

ie

„drugą Japonią",

wiadomościach.

Stereotypy mają twardy l długi iywot, tocudzoziemcy, i.własz.cza Europejczycy i A·
merykanie, nie potrafią ju.ż wbaczyć Japoń
cz.yka inaczej nii jako tradycjonalistę, który
po dniu wytęronej pracy zawodowej Śjpieszy
do dornu, by w rodzinnych pieleszach oddawać
nabierać
obyczajom, żeby
aię starodawnym
lll do ciężkiej harówki oczekującej go w dniu
też

następnym.

Otóż ~ tryb i &tY'l życia współczesnego Japończyka, a przy.najmniej pracującego mę~·
z:ny, ulega od pewnego czasu niemal ca.łkDWi•

cie nieznanemu dawniej modelowi rekreacji i
W)"poczyn.ku, w którym dominującą rolę odsitojąca zdecydowanie pod
1rywa rozrywka,
11Daldem seksu.
Jak relacjonuje swoje d'Ziennikarskie obserwacje jeden z redaktorów zachodnicmltomiec,,po
kiego tygodnika ,Der Spiegel", Japonia
fajerancie", przedl!ftawia się jak kraina niezliczonych knajp i przybytków seksu, zwanych elegancko - „hotelami miłości", a także hazardowych gier automatycznych. Cała Japo.nia usiana
Jeet „kącikami rozkoszy", gdzie „sprzedaje się
.ny", Jak ak:reśla reporter. Każde miasto ma

Seks po

japońsku

•

'

'

',

1U", gdzie panowie mogą aię ba:wić w dueci,
a damy mnieniają im piełusl'lkL Gdzie indziej
mów mot.na przebierać się w stroje historyczne, a korzysta z tego chętnie 88-letni Riyo- uz.n.any za zbrodniarza wokl Sa.są.k:awa
jennego, a obecnie jeden z na.j bogatszych ludr.i
w Japonii. Lubi on pokazywać się w ihroi aamuraja.
Japończyk
Na pro~ roz.ryv.r'kowego lokailu
dostaje się pod trookliwą opiekę hos.tessy (jest
Ich w le.raju ok. miliona). Na.lewa mu ona aljego
wysłuchuje
kohol do szklanki, karmi,
s-ka.rg i żal6w, pociesz.a w sit.TapienlJIJ nie stroniąc od niewinnych perwersji, jednak bez t2w.
cant01Witemu zaspokojeniu sekostatecmośd.
lokałe,
apecjailne
sualnemu służą bowiem
opanowane
wspomniane .tut ,hotele miłości",
pM:e.z oficjalnie
zresztą, jak twierdzi S1Utor,
gangsterską „Yakuza",
działającą organizację
która też pilnuje nocnego porządku w rejonie
hoteli, doikąd pańs·bwowa policja w ogóle nie
zagląda.

m.iin. na sauny,
Owe przybytki dzielą się
gdzie wraz z masażem świa~ się usługi seksualne lub też lokale, gdzie kil!ent przy filmach
porno _obsługuje się sam. Są też widowiska mił~ne z aktywnym udziałem publiczności. Na
.zaipros7.e0.ie „artystki" wskakują dzia·rsko na
okazał
scenę rywallzujący klienci, ten który
najpierw
się szybs-ey ma pierwszeństwo, ale
itpokojtnie składa spodnie w kąciku na podło
dze, gdy drułi cierpliwie oczekuje .swojej kole,tki.
Specyficznie japońską specjalinością są lokale
oferujące WSl'Ólne kąpiele dla obojga płci, pow60 kurortach. mają
stały one już w Ponad
e~h storąc~ źródła. Lokale te są celem or1anikoleżeńskich
20Wa,nych przez zakłady pracv
wycieczek grUpOWych. W miejscowości Ise za-

w relacji niemieckiego dziennikarza.

Co robi Japończyk po pracy?
1woją dzielni~ rozrywiki, a kaźda wiooka przynajmniej skupisko kil:J(u
domów, w .k:torychJaponcz.yk po zachodzie słońca może znaleźć
upragnione odprężenie.
Oferta uciech jest i.resztą mocno zró:tnicawana, na każdą kieszeń, a:t po najb~dzieJ wymyś~ne zachcianki, można np. przez kiLka godU!l wcidać się w · postać słynnego gwiazdora
filmowego czy nieustraszonego samuraja Lub
znaleźć pełną namiętności kochankę. O koszty
klienci na ogół się nie martwią, przeciętny bowiem Japończyk wydaJe trzecią część swoich
przyjemnie
zarobków na ,yoka'', co omacza
spędzony czas wolny.
Przemysł rozrywk&Wy stał się w krótkim cza.ale jedną z najintratniejszych gałęzi gospodarkr
w tym kraJU, który przec1ez &l.CZ)'Ci się tak
wielu ma.nymi w świecie towarami. Jak zapewnia dyrektor nowo powołanego ,Jostytutu
czasu" wybauawczo-rozwoj<>wego wolnego
daje się w Japonii na rozrywki Obłędną sumę, równą budź~tawi pąństwa (bez wydatków
na zbrojenia).
Bez.pośrednio po zakończeniu dnia pracy Japończyk wybiera się do baru, aile nie sam,
lecz w towarzyS>twie kolegów z prący i &z.efa.
- Kiedy nie idę z szefem popić, zaws.ze coś
- zwierza się u·rzęd·
korzystnego przegapię
nik ube~p1eczen1owy, - W ciqgu dnia zapo.zMniektórymi faktami
stę w pracy tyLko z
;ję
dotyczc;cymi przedsiębiorstwa, a dopiero w bawier~ mogę zostać wta1emniczony w kuli$11
lu. spraw zawodowych i w ten sposób .zapra·
cowy wac sotne na prz11s.ztq karierę.
Japonczyk zresztą, jak twierdzi autor artykułu, aup1ei.o W 1to1eze.1s1tiej &L"Up1e, Z K:torą
s1ę 1uemytumJe, odnaJuuJe i>Woją ~01.Saffiośc 1
przez.ywa swoje przy iemno:oc1, a WS1Z.etit1e kon·
takLY 1 stoi;WIK.1 poza K<nezensJtą ~upq stanopiwią aia JaponczyKa prnwdz.iwą ua.rę.Kę sze jeoen z protesorow Ca!luornia Univers1ty
w ,.t'wu:ec1e K:u1turamym Japonczyka".
Jak się oow1aduJemy 1 kaz.da w1ęiuza Urma
sporząaza wyK:az. oarow, K:tore powinni oowiecuac Jej p1at:owmcy, ~~ali bywalcy e.ą tu oo„
s•osownie do s.tainoiwl&ka Sillll>OWesług1waru
go, a na kooiec m1es1ąca 111ma zapoznaj~ się
z L<lcilWlKall11 :;wo1ch p•·acow.nlk<>W Dla~·o
f1.L"mvm tak na tym zalezy i dlaczego rou:1ąga
ją nad prn1.-uwniK:iem tak ścislą kuratelę? .l'omewaz młooy pracow1m.k w k:Oleienskim towarzys-~w1e Jeszcze oardziej zżYwa się z. maciekonsekweru:ji wiąi.e a nią
rzy~tą til'mą, a w
na całe życie.
W sameJ LY łko Ginzie, dzie1nicy Tokio jest
270U oa1uw, a \'v całym l<ra~u ok. stu tysięcy.
Są i.e oarv na1r·ozmaic1eJ up1·ot1!owa.ne, a najb.u uL.leJ L.Y !JOWY 1 „naJmt:winniejszy 3est bair
i11pu. nKaraoKa", co znaczy „pusta (lub „goła")
WkOłu:t .sci.m st.oJq outelki, na ekorlcie~tra".
ranie leci w1aeo, a z głosnikćl słychać „goły"
akompa.m„ment ulubionych piosenek, tak by
pat uę solową mogł swoim spiewem wypełnić
aam klient Dla ułat.wienia na ekranie ukazują
1ię słowa piosenki. Może z.resztą zaśpiewać na
podium 1 poct.uć: się „gwiazdą". ·
W tokiJsk1m klubie „Maharadża" amatorski
występ odoyv. a $lę w psychodelicznym oświet
leniu, wśród kłębów pary i mydlanych baniek.
Komputer czuwa nad tym, by v.1 pow1etr.zu. np,
gdy mow1ą o
l<rążył śnieg lub kropił deszcz,
tym c;i<>\Va p.osenks. W krótkim cz.asie .,karao.ka" stała się niemal Instytucją życia pQblicznego 1 pojawiła się nawet w japońskich po.
ciągach
W wielu barach stali bywalcy mogą się dobierać według upodobań i skłonności. W tokijskim barze ,Elizabeth" mężczyi:nl zakładają
damskie pońdzochy 1 płaszcze, daw.niejsl o:fisię w barze o
cerowlP marynarki zbierają
k~ r.takie okrętu wojennego, skąd przez Iluminator moi.na obejrzet symulowasną bUit'zę morW innym barze dziewozę'ta pokazują się
ską.
w szkolnych mundurkach, ale za to bez majtek, inny znów baT tokijski ma „strefę relak-

6 ODGLOSY

słynęło

ostatnio muzeum porno, gdzie na,uralistyczrue wyk()nane .u~ury w~skowe Jtopu.1uJ<1
pozach, choć podoano
w najwymy5lniejszych
największe zainteresowanie WZlbudi:a par.z enie
się zwierząt. Por·nografia, według obserwacji
niemieckiego dziennikarza, przybiera w Japonii
postać nie spotykaną w naszym k.ręgu ku1tusą fotog.rafii
rowym Specja1ne pisma peŁne
przeraiającyoh scen np. zamordowanych ofiar
gwałtów seks-ualnyc!1. Bardzo często widzi się
w metrz.e osoby dorosłe oglądające te sceny
bez. szczególnego ukrywania się z tym przed
dziećmi.
- lrWość

powimio dostarczać uciechy - powiada znany a.rchite&t, klerowruk 50-o.sobowego
biura projektów, które jeszcze niedeiwno zajmozabaiw dla
wało się projektowaniem p\acow
Te
dzieci a d:!tiś zaspokaja „sny dorosłych"
„sny" zresztl\ stają się coraz wymyślniejsze,
l tak np. w "hotelach miłości" instaluje się
a~tomatyczną kamerę do filmawan1a klientów
\V czasie „akcji", żeby po fakcie mo~i ~zcze
się nacieszyć swoimi dokonaniami. Z chwilą
opuszczania lokalu zakład gwarantuje klientom
wymazanie taś·mY, choć co prawda bywa z tym
podobno rói.nie.
O dochodowości tego rodzaju biznesu decyduje m.Ln. :nieziwykle gzybka rotacja, uzyskana dzięki błyskawiomemu sprzątaniu poko·i u
na przyjęcie nowych gości. Kiedy parka opuszgua:ika w
cza pokój, wtedy za naciśnięciem
ścianie znika łóżko z używaną pościelą, a wy~wa się nowe, ze świeżą pościelą. Ta prz.erwa
w ohstudz.e gości zos·t ala w niektórych hotelikach zredukowana do czterech mtnut.
- Ale najważniejsze ;est, żeby hotele miłości
nie wyglqdałt1. jale burdele - mówi many architekt wnętrz. Powi:nny to być miejsca, o lct6111eh dzi-eclco powie: „l ;a bum tu chciał przychodzić, kiedy doroonę".
Ogółem z 40 tysięcy japońskich „ho.tell mi~tolicę.
łokl" trzy i pół tysiąca przypada na
wolnego
Tak wyczerpujący tryb spędzainia
czasu spraiwia, źe 80 proc. ankietowanych stałych bywalców uskarża się na znuźenie, a jedna trzecia :znajduje pokrzepienie i ra.Wnek w
alkoholu. Jak p<>Wiedział reporterowi przedstawiciel japońskiego minis·t erstwa zck"owia „Ja.pońcrycy są od dzieciństwa wuchowywa.ni w
p()Wkiqgliu;o§et t trzeźwoki, toteż naw~ odrobtna alkoholu działa no ttich atlnie pobudza:ra.chojąco. Nad4remnie apelu;emy, bil ludzie
wywalł u.mtaf"'.
O rozrywkę obywateli, w przekonaniu, te odreagowywanie stresów jest najpewniejszą gwarancją zachowania wysokiej dyscypliny i WY·
pracy (a więc również źródłem zysdajności
ku przeds\ębiorstw) troszczą się tacy potentaci,
Mi~ubishl, Sumimoto i
jak koncerny Mitsui,
in., prodU!kująe masowo ut>ząd7.enia do gier a'lltomaty.c;z.nych, , finansując :filmy i masowe widowiska, łinwes.tując w budowę centrów rozrywki.
Przyozyinia , się to jednak do zan!1ku dawnych
obyczajów. Mę:reiyźni bywają gość.mi w domu,
cały ster spraw domowych i wychowania dzieZainika też uświęcona
ci przejmują kobiety.
tradycją działaLność gejsz, których Jlczba stale
topnieje, ustępując miej.sca nowoczesnym hostessom. Te włamie starodawne domowe obyczaje i ceremoniały życia rodziinno-towarz.yskiego były, jak sądzą socjologowie, źródłem na,rodawe1 tożsamości i wewnętrznej siły Japoń
czyka.
Dokąd zmierza Japonia, której foimy życia
odbiegły }uż znae~ie od mereotypu, ciągle jeszcze fu.nkcjonującego w optnfi ou~ie:mców?

Opracował:
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Zwierzenie ich uczestnika

.1

Co to są „baleciki"?
„Otói TwóJ adres mamy z
od naszych przyjaotrzymali ponad 100
atanie
aą w
i nie
ofert
,,sprostać" zadaniu. Krótko! Jesteśmy małżeństwem o dużym
'stażu (16 lat) i o równie dużym stażu i doświadczeniu w
kontaktach seksualnych, gdyż
zdrowy
mamy na ten temat
(naszym zdaniem) pogląd i Jak
na razie jest nam z tym bardzo dobrze, Zapraszamy Cię
do przyjazdu do Poznania uprzedź nas miwarunek nimum 2 dni przed terminem,
rdYż musimy zarezerwować hotel (Da nasz koszt oczywiście),
gdyt w domu ze względu na
nie
miłości
Babcię uprawiać
możemy , w szerszym gronie oWrocławia
ciół, którzy

czywiście).

<-> Będzie dobrze Jak bę
dziesz z partnerką, ale będzie
sam.
też dobrze jak będziesz
Danka i Seb.lsi.iao"
- Dużo dos~aleś takich listów?
- Jeden.
- Co to Sił „baleciki"?
- Definicja jest dosyć pojemna. „Baleciki" to uprawianie
m1łl,ści w grupie co najmniej
trzyosobowej, o czym świadczy
ta korespondencja. Warunkiem
jest oczywiście jeden partner
pki. W "baleciodmiennej
kach" nie biorą udziału zboczeńcy: homoseksualiści i lesbijki. Taki układ zbiorowy ma
na celu urozmaicenie, tak w
i
dzie<lz.i11ie partnerów, jak
technik seksualnych.
w
Czytałem o „balecikach"
szesnaście osób, przy czym rotacja partnerów następowała co
jedno spotkanie, ale trudno to
uznać za jakąś regułę. Zupeł
nie sobie obcy kobieta i męż
czyzna mogą być ze sobą szczę
a
śliwi przez całe miesiące,
jednocześnie normalnie · funkw społecznych rocjonować
lach iony i męża bez szkody
dla trwałości więzów małżeń
w
skich, a także rodzinnych
ogóle, jeśli są dzieci.
- Od jak dawna uczestniczysz w orgiach?
- „Baleciki" nie mają nic
wspólnego z orgiami. Podstawowym kryterium jest dobrowolność. Do udziału w orgii
trzeba przymuszać część uczestników, s:;rnntażować, kupować
wręcz do udziału we frywolnoś
układzie
ciach. W zdrowym
zbiorowym wszyscy uczestnicy
do zabawy tylko
przystępują
wtedy, jeśli mają na to ochotę. Czasem wystarczy obserwowanie innych. Ale jak każda
zabawa - także ta, w którą
wciąga
dorośli bawią się
prędzej czy później, bo najlepiej smakuje owoc zakazany.
Ja zacząłem w wieku 23 lat.
koleżankami
z
Wyjechałem
na
Kasią i Elą pod namiot
Mazury. Tworzyliśmy wyborjest
ne towarzystwo: Jedna
druga
atrakcyjną blondynką,
- brunetką. Przed wyjazdem
nie było mowy o Intymnych
kontaktach. Ot, byl!śmy dobrymi znajomymi. Pierwsze dwie
noee upłynęły najzupełniej spokojnie. Trzeciego dnia Kasia
szła wziąć prysznic. Zadeklarowałem się, że będę jej towarzyszyć.

Wszedłem

za

gdzie iść. Gospodarze cie - 60 dolarów, ale honor nie
mieli tylko jeden tapczan, ale
ma ceny.
jakoś się pomieściliśmy na nim.
- Jak się można domyśla~,
Nie było mowy o jakiejkol- zastrzyki te pozostają nie hes
wiek krępacji Wypity alkohol wpływu na kondycję kobiety?
wyzbył nas z konwenansów.
zo- Naturalnie, przecież
Ze zdziwieniem odkryłem, że staje użyty przez lekarza silny
gospodarz zajął się moją dziew- narkotyk · o piorunującym dziaczyną. Brak jakiegokolwiek załaniu, a jego efekty są widocz.z jej strony, nie ne po upływie godziny. Kobieżenowania
mówiąc nawet o symbolicznym
ta co prawda szybko ! bezbooporze - ponvolił mi przypu- leśnię pozbywa się płodu, ale
ze w konsekwencji zostaje csła
szczać, że nie robiła tego
znajomymi po raz pierwszy w biony jej
organizm. Kolejne
życiu. Jako że wyznaję zasadę,
zajście w ciążę przez najbliż
gwałtem
iż gwałt niechaj się
sze miesiące jest niemożliwe, a
odciska, nie pozostało mi nic jeśliby się
jednak zdarzyło,
innego jak wziąć rewanż na wtedy dziecko może przyjść na
gospodyni. Nie byłoby w tej świat zdegenerowane
historii niczego nadzwyczajne- C:zy obawa prze4 AITIS
go, gdyby nie to, że jak potem nie ograniczyła
seksualnego
ustaliłem, była ode mnie o 11
rozpasania?
lat star.sza. Ale nie miało to
- Ograniczyła, ale tylko w
doprawdy żadnego znaczenia.
krajach wysoko rozwiniętych.
miejTrzecia historia miała
Widać to najlepiej na podstasce w moim mieście rodzin- wie dooatku do „Kuriera Polnym. Znałem ówcześnie bardzo skiego". Przez pewien czas nie
pociągającą sekretarkę z Urzę
można było zamieszczać ogło
du Wojewódzkiego. Poszliśmy szeń, wobec których Istniało
Spotkaliśmy
razem na basen
podejrzenie, że zawierają nieznajome małżeństwo. · Taką o- moralną propozycję. Hipokryci
kazję warto było uczcić kilkoprzegrali jednak batalię. Spojma kolejkami piwa. Byli trorzyj choćby na pierwsze z brzechę podchmieleni, kiedy zaprogu anonse w „Relaksie": „Dyd-mu. skretny, wysoki 34-letni brusili nas do swojego
Zgasili światło, gdy tylko się net, pozna panie lubiące fanznajomi
roz~ościliśmy. Nasi
tazyjny seks. Wiek I stan cysię
bezceremonialnie zaczęli
wilny obojętne, Oferty Katokochać. Mój kolega nie należy
wice", albo: „Mal'i:eństwo trzydo seksualnych tytanów i p~
p')szukuje
dziestoparolatków
dość
drugim zbliżeniu miał
dziewczyny. Oferta
partnerki,
wszystkiego, co może łączyć się Warszawa" albo~ „Małżerstwo,
z seksem żona robiła wiele, Inżynier-plastyczka, pozna bezżeby pobudzić go do kolejnych
pary oraz panie.
czynów, lecz próżny był jej pruderyjnP
Warszawa".
Oferty
trud.
- Nie uwabsz, ie to z;ąwf
Tak się złożyło, że leżeliśmy sko jest niczym innym jak de·
obok siebie. Ta niewiasta obtempe- wlarj~ społeczni\?
darzona niespożytym
- Coś, co ludzie robią z róż
!
zapamiętaniu
w·
ramentem,
nym nasileniem i wyobraźnią
ciemnościach pomyliła partneczasów wspólnoty pierwotdo od
rów. Rozbawiło mnie to
być
nie tylko nie może
tego stopnia, it dusiłem się ze nej:
traktowane za nienormalne, ale
w
śmiechu chowając głowę
jest wręcz czymś w rodzaju poduszkę, aby to ukryć przed
ukrytej normy
powiedzmy
nią. Męiczyzna nie jest kłodą
mają
Inne krajE'
społecznej.
drzewa. Intensywne zabiegi doprowadzily do tego, co było „baleciki" 1ako U powsz.echne
nas '!)anuje
nieuniknione. Mój kumpel nie zjaw\sko za 'gobą.
zmowa milczenia. bynąjmn!Pj
miał nam tego za złe. Wymiestra<'hPm
powodowana
nie
niliśmy wizytówki umawiając
przed zarażeniem się afrykań
Do
się na wspólny weekend.
skim wirusem. Tymczasem sPks
spotkania jednak nie doszło.
- Co się dzieje, kiedy przy- zbiorowy WYStępuJe na co dzf Pń
goda z seksem zbiorowym koń nie ograniczając się tylko do
wielkich miast, co mogliby nieczy się ciążą?
- Aby odpowiedzieć na py- którzy przypuszczać.
- Jesteś jeszcze młody, ale
tanie, muszę najpierw wyjaśnić,
jak bedzit'sz sie na to zap, łry
że na ogół w „balecikach" nie
wać kiedy załobsz rodzinę'!
biorą udziału jakieś nie uświa
- Nawet w małżeńskim stad~mione, głupiutkie gąski, ale
dle nie wykluczam t~ki~h konartyści
elita społeczeństwa:
taktów.
pr?wnicy, lekarze, dziennikarze'
najmniej przedstawiciele krę~
gów decydenckich, dbający od
początku lat osiemdziesiątych o
nieposzlakowaną opinię. TowaZanotował:
rzystwo umie chronić się przed
niespodziewanymi konse kwenWLOOZTMIERZ
zbliżeń. Z opowiadań
ejami
KUPISZ '
\\<iem, że wpadki zdarzają się,
a wtedy uczestnicy .spotkania
solidarn!e zrzucają się na za1pędzające
chodnie zastrzyki,
płód. Kosztowne przeclsięwzię ....

mieliśmy

•

nią

oponowała,
kabiny. Nie
doszło
więe w czasie mycia
zbliżen!L
do
między nami
Powtórzyliśmy je nocą wtedy,
gdy uznaliśmy, że El~bieta już
zamęła. Podczas aktu poczu-

do

łem, że ktoś gładzi mdją rękę.
Uznałem to za zaproszenie do
swawoli we trójkę.
Trudno uwierzyć, że doszło

wtedy do tego. Obie dziewczyny były bliskimi kumoszkaod
bowiem
mi, znały się
tym
dziecka. Historia była
bardziej pikantna, że obie miały wówczas swoich chłopców.
To a,ą teraz ich mężowie. Dla
po powrocie z Pościsłości jezierza, nigdy już nie doszło
do spotkania w tym składzie
okolicznoś
oraz podobnych
ciach.
We Wrocławiu miałem dziewczynę Olę, starszą ode mnie o
4 lata. Nasza znajomość była
jut zażyła, gdy odwiedziliśmy
jej przyjaciół - małżeństwo z
siedmioletnim synem. Ten oatatni na czas imprezy został
zresztą zesłany do babci, mieszoddzielnie, Prywatka
kającej
przedłużyła się do p6źnej nocy.
Towarzystwo rozeszło 1ię do
nie
domów. M1 we . dwoje
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ra kOw przeżywa kolej ny amok: c ałe
miasto jest obwieszone
portretami
marszałka
Józefa
Piłsudskiego i afiszami za.powiadaJącymi wystawy. prelekcje i odczyty zwią
zane z 70 rocznicą odzyskania
przez Polskę niepodległości. Nie
ma nawet salonu „Venus",
który obok Wawelu i Sukiennic należało
koniecznie
po
przyjeździe
zaliczyć. Teraz w
budynku Muzeum Historii Fotografij ludzie tłoczą się przed
fotosami i eksponatami wystawy zatytułowanej „Jak Powstała
Nie.podległa
Polska".
Wszystko dużymi literami.
Zatrzymałem
się w „Hotelu
pod Różą" (jedyne 5300 zł za
dobę) na ulicy Floriańskiej, po
której od świtu do późnej nocy krąży pięcioosobowa ka.pela
podwórkowa grając „Pierwszą
brygadę",
,,Przybyli ulani pod
okienko", „Wojenko, wojenko" ..•

Ma się wrażenie, że lada moment. z którejś przecimky wynurzy się oddział
ubrany w
,{szary strzelca strój". Przypomniało
mi się w związku z
tym, że w ,.przeszłości,
kiedy
odwiedzałem miasto Kraka, w
tychże oknach, na tych samych
wystawach wisiały inne portrety i iillile hasła. I także w
nadmfarze. Bo u nas zawsze

dlaczego tak drogo'!
kosztuje polowę tego.

Przedd

Nie .wiem, wraz ze mn"
kupowały
trzy inne osoby i
od nich także wz.ięto po 1400.
-

-

Sprawdzę

Skrzynecki. -

- mówi Pio.tr
A teraz do „Wie-

rzynka".

Moim przewod•ni:kiem jest
nieocenfony AndTZej Panasiewicz z Muzeum Historii Fotografii. Dzięki niemu mam bilet.
-

Przedstawienie
jest wydla Żydów, którzy przyjechali z różnych krajów i z
różnych kontynentów.
Dajemy
specjalny program. A w ogóle,
to zaczynamy dopiero o dwudziestej drugiej, na tę godzinę
kazalem przyjść artystom.
lącznie

Wobec tego idziemy do „Wierzynka" (wwaga dla mojego ,redalttora
naczelnego: proszę
'llWróć wwagę na wydałki, jakie poniosłem dla dobra „Odgłosów" i ich Czytelni•ków).
Przed dziesiątą p<> rarz pierwszy w życi.u schod·zę do „PiiWnic1' pod Baranami", znajdują
cej się na Rynku
Głównym
pod numerem 27. Nad bramą
wejściową
tkwią
trzy głowy
baranie, a także s1tare oznakowania: Gmina Ill, Numer 340.

Nie ma zaczarowanej dorożki, „Piwnica pod
Baranami" nie ta, co dawniej i na Rynku jacyś
faceci pytają, czy ma ktoś coś do sprzedania.

Kraków
w listopadzie
być skrajności:
albo
czegoś nie ma, ałbo jest go tyle, że stępiają re.cepcję odmuszą

bioru.
Od lat

przyrzekałem

sobie,
w Krakowie muszę
koniecznie pójść do „Piwnicy
pod Barainami". To legenda, jak
legendą jest jej twórca i konferans jer Piotr Skrzynecki. Ze
starej gwardii ostał się Qll1 jeden,
za.wsze ten sam i niezmienny, bo współtowarzysze,
jak -mówi Saadi . „jednych już'
nie ma, i:n.ni są daleko''. rorzproszy1i się „po świecie. Są inną
epoką.
jak z innej
dcziś epoki jest Piotr Skrzynecki, cygan , rycerz niekonwencjonalnej sztuki błądzący w swoim
niezwykłym świecie . Kim właś
ciwie jest? Czarnoksiężnikiem?
Szamanem? Zaklinaczem słów?
Ostatnim z romantyków pragnących ocalić to, co w człowieku
jest najpiękniejsr.e? Mo że Don
Kichotem chcącvm za wszelką
cenę
usz.częśliwiać?
A może
wswstkim po trochu?
S-potkaliśmv s ię w Krakowie to norma.Jne - na uHc.v św . Jana. wieczorem widmowym i chłodnvm , k iedy szanu iący s i ę \ud?:ie końc z ą już
kole.iną kawę i ko\einv koniak
u „Wierzynka". t' i!ltr Skrzynecki cały na czarno . w C7,aTnei zimowej nocy, z b i ałą brodą
satyra.
Mówię. że wybie·ram się do
jego „Piwnicy".
że będąc

- Nic z tego, dziś przedstawienie jest zamknięte.

-

..:.. Mam Już bilet Za całe 14CO zł.
-

Jak to?

mówię .

Kto sprzedal i

szukać.

Widownia nlecleripliiwl si~
coraz ba.r ddej. A kied'Y koń
czy „Ulani wędrują, strzelce
maszerują",
na scenę wbiega
Piotr Skrzynedci.
Nie wiem, czy program dła
ziwyczajnej widowni jest ta'ki
sam, ja•k dla tej specjalnej, nietypowej, z importu. Ten, który
oglądam, to satyra
na naszą
współczesnooć,
na ludzi stoją
cy.eh u steru Mądu, na naszą
powojenną histo.rię . Teksty nie
są najwyższego
lotu, czasem
wręcz prostack·ie,
brakuje im
francuskiej lekkości i ciętości
starożytny.eh satyryków. Kiedy
tak słuchałem chwilami niewybrednych dowcipasów, przyszło mi na myśl
powiedzenie
Ignacego
Krasickiego,
że i

„śmiech niekiedy może być nau·ką, kiedy się z przywar, nie z
osób natrząsa". Tu
akurał
ws-zystko b y ło odwrotnie. Natomiast widownia szalała. Siedzący w pobliżu rudy brodacz
w okularach był tak rozbawiony, że nie t ylko zad.zierał nogi
ku sufitowi i kwiczał jak prosię, ale swoim
zachowainiem
wytwo·r zyl wokół siebie pustkę.
Ludzie bali sie, że taki furi.at
w każdej chwili może kogoś
poturbować.

Kiedy śpiewano
„Partia ci
wszystko wybaczy.„", w bufeodchodz.iło ostre picie. Odbywało się wszys-t:ko bez słów,
od czas.u do czasu ktoś gestem

cie

unosił
d,w a., trzy lub cztery
palce, a barman stawiał dwie,
trzy lub cztery sziklankii alkoholu. Nie kieHsz:ki, sZ'klank.i!
Też zapewne
taki tu zwyczaj.
ją

ł dymam
popija.jąc małyi patrzę, a ta
dziwka śpi. Rozumiesz? Zasnęta
pode mną!"
Na scenie ktoś opowiada o
manewrze
okrążającym mar-

-

A ja

dymam

- mówi ktoś
mi łykami -

EUGENIUSZ IWANICru:
,

plastycrmych. Są to czarne, po..
nure, odstraszające
p~tok"
ty, na których nle sposób cz6g01kolwie'k si• dopatrzyć l do-

Piwnica•..• Naprawdę zwyczajna, wymalowana na czaTno
pi.w.ni.ca, z boc:mymi korytanami i przejściami do innych piwniJC, przejść i korytal'zy. Dla k<>ntra,gtu - jaskrawo czerwQll1e
(strażackie) drewniane krzeseł
ka. Miejsc może 80, może 100.
Łukowate sklepienie.
Estrada
także czarna, z desek nie bardzo do siebie
dopasowanych.
Dekora.cje jarmarczne, odpustowe. Pełno zwisającyC'h i wiszących
szma,•t, papierowych
kwiatów, wystawowe manekiny, Walwka, kołOwrotek, kawałek lustra
z zaciekami... Piotr
Skrzynecki strojem także jest
„do·p asowany" do
deke>racji,
choć jest to jego strój co<lziennv: brązowa koszula i rozdeptal!le brązowe półbuty, reszta
na czarno. Do tego nieodłącz
ny dzwonek u pasa. dzwe>nek.
jaokie wieszają
juhasi owcom
na halach.
Widownia aż kipi, ludzie tło
czą się, śpiewają „O, mój rozmarynie", piją. Prawie tyleż
osób, co na w!d'Owni, oblega
bar w jednym z korytarzy. Tu
pije się os·tro, za·pewne jest to
specjalite de la maison. Zresztą
przekonuję
się, że spe>ra
grupa osób wcale nie ogląda
programu, a zwyczajnie upija
s i ę siedząc
w sali p iwnicznej,
z której przechodzi się do galerii plastycznej „Piwnicy" . Na
zapleczu - bufet,
korytarze,
pomieszczen.i e ze stołami dla
tych, którzy nie chcą oglądać
artystów - s·toją gipsowe akty
męskie. Na głowie ka~dego płonąca świeca. Jes·t to jedyne
światło, jakie rozprasza grobową . ciemność
tych katakumb.
A w „galerii"
wystawa prac

szałka Iwana Koniewa,
który
to mane·w r krakowianie czują
do dziś, i z którego nie mogą
się wyzwoilić! Widownia aż pieje z zachwytu, tłumacze dusząc się od śmiechu
stairają
się przekazać sens wypowiadanych na
es•t radzie słów. Ale
większość obcokrajowców, przeważnie o pols·J dch nazwiskach,
rozumie wszystko doskonale.
Piotr Skrzynecki:

Słynna

Rynku rozglądam Irlę, czy nie
nadjeżdża gdzie• zaczarowana
dorotka, ale jest pusto, cicho
i mro:Eino. Jedynie l wysta.w
spogląda na mnie gromie Marszałek.
'
Przed zaśnięciem przeglądam
. album, wydany w końou lat
sześćdzi~ątych, a n05Zący tytuł „Piwnica". Znakomicie opracowlllily ~aficznie;
dziś
klejno.t sztuki edytorskiej nie
do zd'Obycia. Dowiaduję się z
niego, że w roku 1956 grupka
zapaleńców: B. Chromy duś
znany rzeźbiarz, K. Penderecki - d:zoiś świaioiwej słarwy
kompozytor, J. Skarbowski, J.
Sulima, W. Dymny, R. Jarosrz;,
F. Miecz;piikowski,
P. Skrzynecki znalazła piwnice, wyrzucili z nich węgieJ, . us·unęli
cegły, a jeśli
wierzyć
legendzie - J. Sulima, by o-czyś
cić komin, po prostu wlazł do
n iego i prretarł sobą zalegające tam sadze.
Początkowo w pi:wn,i.cy
n ie
było światła,
więc przy świe
cach podawano kaiWę, dyskutowano, kłócono s ię , pito, tań
czono do rana. Potem dopiero
zaczęt<>
wychodzić na estradę:
Krzys7Jtof
Litwin,
Andrzej
Bursa, Tadeusz K,winta, Zygmtmt Konieczny,
Krysty.na
Zachwatowicz, Ewa Demarczyk,
Leszek Długosz, Maria Zają
cówna', Mieczysław Swięcicki...
Programy odbywały się raz rano, innym ra.zem w połudnde
albo wieczo.r em. Estrada była
miejscem, na którą kto chciał
wchodzil i albo śpiewał. albo
recytował, albo grał.
Zdarzyło
się, że produkowała
się· tam
pewna wariatJka, która uciekła
z pobHsldego zakładu dJa umysłowo chorych.
Wiesław Dymny, jeden z założycieli
i filarów „Piwnicy
pod Baranami", malarz, sztukmistrz, pisarz, śpiewał refren
z „Siedmiu koni". Dymny przekonywał, że z.a nim chodzi siedem bestii, zresztą jak za ka.ż
dym człowiekiem,
tylko niikt
nie zdaje sobie z tego sprawy.
Pierwsza, Bestia Samotno§ci to jest wielka pustka
Druga, Bestia Smutku
to
jest to, co jest naokoto pustki
Trzecia, Bestia Rozpaczy - to
jest to, co jest w tej
pustce
Czwarta, Bestia Gniewu - to
jest w §rodku pustki
Piąta, Bestia Pożądania to
jest koniec
pustki i . początek
następnej

Szósta, Bestia Zlości - to jest
pustka odwrotna
Siódma, Bestia Zazdro§ci - to
jest pustka pustki

- Piosenka dla Adama Mazura z Izraela! Jeśli w trakcie jej Wykonywania pocal.uje . •.
Łza się w -<>kU· kręcL. Nawet
piosenkarkę, stawia trzydzieścj
sam Piot.r Skrzyneckbprzyznawódek,
jeśli nie pocatuje
je, że tamta •. Piwnica" - to
4 wódki!

Ap0geum zabawy, apogeum
krzyków i śmiechu.
Pan Adam Ma·r ur
gramoli
się na estradę, do'Pada śpiewa
czkę.

Szam<>ta1I1ina.
Brawo! Brawo! Brawo!
Trzydzieści
wódek wędruje
na widownię.
A na zapleczu, w korytarzyku łączącym piW!Ilicę, gdzie
odbywa.ją
się występy z wystawą plastycz-ną, siedzą i stoją
wykona.w.cy. Oczywiście chodzą
do
bufetu, ale to chyba im
nie wystarcza, bo ktoś przynosi d·wie półl1trówki. Jeden z
artystów opowiada dowcip o
tym, jak kiedyś z.aaagażowano
do „Piwnky" kogoś z krańca
Polski i okazało
się, że ten
ktoś jest beznadziejnym beztalenci-em. Więc wysłano do niego depe5zę: „Rezygnujemy ze
wspólpracy". Odpowiedź przyszła

błyskawicZIIlie: „Nie rozuPrzyjeżdżam
natych-

miem.
miast".

Potem ten sam dowcip w
tym samym wykonaniu słyszę
jesz.cze dWUikrotnie.
Po

półgodą;i.nie

m1ałem dość

i mógłbym• wyjść, gdyby nie
failci:, że numerek
do szatni
schował do kieszeni
Andrzej
Panasiewicz, a on s,jedz iał pod
ścianą , po przeciwnej
stronie
i nie miał szans na wydostanie
się. A przerw w „PLwnicy" nie
ma. Więc chodzę po labiryncie
korytarzy, słucham,
oglądam.
Zmęczony
siadam przy stole,
obok dwójki piją.cych pań.
Chyba się zabiję - mówi jedna. - Wlaśnie dostalam
peri od.
W sp6lczu;ę Adamowi.
Adam? Od roku jest impotentem.
.

Wracam do a.r tystów, do koi;ytarzyka, w którym odpoczywają,

romiawiają, piją.
Wpada ładna dziewczyna,
na j ładniejsza z całego zespołu.

legenda,

niepowtairzalna, jak

niepowtarzalną
jej
założycieli

była

młodość

i uczestni•ków.
„Piwnica" - to dwa, nieprzystające do siebie światy: współ
czesny, który prezentują artyś
ci i ten, który
odszedł
na
zawsze, świat Piotra Skrzyneck iego. Bo on trwa niezniszczalny, łączący sobą przeszłość i
dzień dzisiejszy. W tamtej, nie
istniejącej „Piwnicy" dbano o
słowo, o czym można się przekonać wertując wspomniany tu
album. Były to teksty najwyż
szego lotu, bo stworzyli je poeci, którzy na stałe zadomowiłi
się na kartach - historii naszej
literatury:
Liebert, .Tuwim,
Jasnorzewska - Pawlikowska„.
Dzisiejsze są nieudoJ.ne,
bardziej złośliwe nLźli dowcipne.
A nazajutrz, kiedy czekałem
na Pio•t ra Skrzyneckiego przed
kawiarenką „Vis a vis"
(niestety, nie zjaWU się), podch<>dzili do mn1e co pewien czas
jacyś mężczyźni i p)ftali:
Ma pan co do sprzedania'!

-

Nie miałem. W torbie był jedynie magnetofon i kasety. Moja ciekawość, w miarę oczekiwania na Piotra Skrzyneckiego,
rosła: czym ludzie handlują w
biały dzie·ń, w pępku Krakowa,
na Rynku Głównym?
Dość szybko rzecz się wydała. Oto
niepozorny, z kilkudniowym z.arostem na twarzy
. człowieczek,
zatrzymał grupę
kobiet, zadając Lm to samo co
mnie, pytanie:
Nie macie co do .sprzedania1
My ne Madziary,

my

z

C eskoslovenska.
I to byłoby na tyle z listopadowego Kraik:Ol\Va.

Chodźcie się uklonić. Nie
wypada ich lekceważyć, takie;
widowni dawno nie było.
A niech klaszczą.
Mam ich gdzieś.

Ukazuje
s ię

Foto: Adam J. Wojnar

s•ię

paryska opera w remoncie.

Najwainiejsz
jest miłość!
•

-

~

-

'

Uff! Wreszcie mogę iść do
szaitni. zabrać
s.woją kurtkę,
wrócić do t.otelu, poc.zytać, cho~
dawno mii.nęł11 północ. J~ na

•
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ca z librettem Jeana Cocteau.

Pozostaję

-

i:-v..l

ogromnym wrażeniem tego utworu,

nigdy

przecież dotąd w Łodzi nie wykonywanego. Jakiż ładu':1ek d~a
matyzmu mieści się w muzyce, jaka ekspresja w tekście, . ktory
ma odwagę, dzięki mistrzostwu Jeana Cocteau, zostawić przez 40
minut na estradzie czy scenie, sam na s-a m z publicznością, solistkę wcielającą się w postać rozmawtającą przez telefon z ko-

chankiem w chwili ostatecznego rozstani3 ..•
- Tekst jest wykonywany w języku francuskim, te oso~y,
które go nie znają, nie wiedzą, jak bardzo są stratne w ,odbio•
r;ze tego dzieła.' Jest to coś niezwykle wspaniałego i dramatycznego zarazem nie waham się uznać tej czterdziestominutowej
partii, specyficz'nego monodramu za najtrudniejszy w całej literaturze operowej. Tu przecież nie można się na nikim wesprzeć,
ani na partnerach, ani na scenografii (przy występie estradov.:ym),
wszystko, co przeżywa kobieta w ostatniej rozmowie
z b~~rą
cym nazajutrz ślub z kim innym kochankiem, trzeba wyrazie w
sposobie interpretacji pamiętając o tym, iż bardzo trudna, choć
niezmiernie piękna, jest sama muzyka. A mówi się do telefonu
wiele, prf:eżywając całą garnę odczuć, informując o próbie s~mo
bójstwa, wreszcie pozornym uspokojeniu. Ale i tak po odłozeniu
słuchawki telefonicznej bohaterka padnie na ziemię zemdlona.
Ten utwór jest mi strasznie bliski, być może także i dlatego,
że dla mnie zawsze najważniejsza w życiu była miłość.
.,... A jak Polka - Maria Sartowa, która, jak pamiętamy przed
kilkunasty laty była świetną solistką Opery Wrocławskiej, znalazła się na stałe we Francji?
.
- Mam w tej chwili podwójne obywatelstwo i . chcę podkreslić że byłam i jestem Polką. We Francji przebywam od 11 lat.
St~diowałam oczywiście w Polsce, zaczęłam od for~epianu; ale
właściwie moją pasją był zawsze teatr. Gdy więc niespodziewanie okazało się, że mam głos, a było to w czasie zajęć chóral•
nych, gdy trzeba było przez jakiś czas ' poświęcać
po L5-20
minut dzieruiie na śpiewanie, mogłam zmienić nieco zainteresowania. Ukończyłam Akademię Muzyczną w Warszawie, mając
możliwość jeszcze nawiązania kontaktu z Adą Sari, potem Olgą
Olginą, wreszcie Wiktorem Bregy. Potem zaangażowałam się do
Opery Wrocławskiej , występowałam także w stolicy. A w roku
1977, gdy wygrałam konkurs Radia Francuskiego mając zape:vnione występy w teatrach operowych i nagrania radiowe, wyJechalam do Paryża.
- Jaką rolę z okresu polskiego wspomina pani z największą
przyjemnością?
_
- Trudno mi o tym mówić, bo śpiewałam dość dużo, także l
późnie}, operowych partii. Może, poza „Głosem ludzkim'', Tatiana w „Eugeniuszu Onieginie"? Z pierwszego okresu występów
jeszcze w kraju może warto przypomnieć Paminę w „Czarodziejskim· flecie"? To bY.ł mój debiut.
'
-.. Czy Możart Jest .pani szcżeg6lnie bliski? .
--..:. Lubię · Możarta, ' ale ·uwazam,' że niezwykle ttudno :go śpiewać. I · że tylko 'kilka i-zy· mi.jwyżef kilkanaście 'osób w świecie
wykonuje go tak jak trzeba. Do Mozarta trzeba się urodzić.
- Co to znaczy?
- Iż musi być odpowiednia barwa głosu, ale też rodzaj tech·
niki sprzężony z właściwościami psychicznymi, rodza jem tem r eramentu, pozwalającym wydobyć wszystkie niuanse muzyki i emocje. Nawet wielka Callas nie potrafiła sobie pr zecież poradzić z tym genialnym kompozytorem. To o czymś świadczy.
- Co jest pani credem artystycznym?
- Wieczne posrukiwania, sprawdzanie siebie w coraz trudniejszych sytuacjach. Dlatego właśnie związałam się z Paryżem,
iż chciałam stawiać sobie stale większe zadania. I ciągle się uczyć.

- Jaki jest pani status we Francji? Myślę oczywiście o sprawach artystycznych...
- W Radiu Paryskim organizowane są systematycznie konkursy dla śpiewaków . Ich laureaci mają możliwośd występów.
Ja np. mogłam zacząć pracować jako laureatka z Narodową Orkiestrą Symfoniczną i Filharmoniczną· ·Orkiestrą
Symfoniczną,
mogłam także śpiewać w teatrach operowych. Nagrywałam cały
cykl muzyld polskiej i rosyjskiej, wykonywałam· i wykonuję do
dziś muzykę kameralną, śpiewam partie operowe. Nie stronię od
klasyki. Ale muszę powiedzieć że w kraju śpiewa k po zos1a i ąc
na etacie czuje się chyba bezpieczniej niż we Francji, gdzie podpisuje się tylko kontrakt na określoną partię czy przedstaw.enie.
Ale miałam szczęście występować z wielkimi dyrygentami
i
wspaniałymi partnerami.
- Co dzieje się w Operze Paryskiej?
- Zostanie zarnkmęta na pewien czas pod pretekstem remontu, po czym będzie pokazywała tzw. produkcje artystyczne wią
zane, ze względu na potrzebę o s zczę dzan i a (tzn. t<>kie. które
już miały jakieś wykonania). Natomiast paryżanie czekają na otwarcie nowej na Placu Bastylii. Będzie bardzo nowoczesna i
będzie miała własne produkcje.
- Jaką muzykę pani lubi?
- .Lubię Pucciniego, Czajkowskiego, ta kże Poulenca Interesuje
mnie także teatr, a więc coś, co można pokazać środkami aktorskimi. Taką wspaniałą postacią jest Tatiana z „Oniegina".
Motorem jej życia jest miłość, do tego zmienia s ię tak bardzo,
iż właściwie w ostatnim akcie jest to już całkowicie inna kobieta.
Takie bohaterki mnie interesują najbardziej. No i kobieta z
„Głosu ludzkiego".
- Cz.y oglądała pani coś w Łodzi?
- Tak, spektakl „Toski" na kasecie z Teresą Kubiak w przygotowaniu łódzkiego Teatru Wielkiego, także „Żydówkę" i „Wesele Figara". Przedstawienie „Toski" jest na poziomie
świato
wym. „Zydówka" też jest wspaniała, niewiele teatrów na świecie
może sobie pozwolić na sięgnięcie do tak
ambitnego repertuaru i wystawienia na takim wspaniałym poziomie. A proszę pamiętać, że oglądałam przedstawienia i w MET i La Scali. Mam
więc skalę porównawczą.

- I słowo o życie prywatnym...
- Mam córkę, bardzo ładną i
cham także dom ...

.

Szybko, szybko, klaniam11
i do widzenia.

.

Rozmowa z MARilĄ SARTOWĄ
francuską
śpiewaczką, z Polski rodem, która niedawno występowała w Lodzi w minioperze Francisa Poulen-

Rozmawiała:

Piotr Skrzynecld.
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miłą,

która studiuje

modę.
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Był tylko jeden śnieg.
mątwy falowały Jak zaspy.

Nieskalany.
Kości

Niczego nie czułem. Moje ciało zniknęło.
Niebo było czyste a wiatr biały.
Nieskalany. Moie z wyjątkiem planktonu,
który unosił się w moich oczach. Mogłem być
martwy.
Moje ciało zniknęło. Był tylko jeden śnieg.
Z kości mątwy ożywionych w świetle

Twoje uda są jaoońską bibułką.
Żyły to oorwane nici morwy.
Dzisiaj istnieją w moich oczach
Jak oreoaraty do mikroskopu.
oowiedziałem

wiatrowi nie.

Przekład:

JERZY JARNl.IEWICZ

•
Pólka z książkami

Szlroda te!, !e ergantzatorom nife
A propos nłeobec!DOSCł t nłedosyW.
Pokaui.nia
jest on tym większy. te na „Swie- udało się nakłoni! do

żo

malowane" oczekiwano nleclerprzedłubjacej
pl!wie w trakcie
st11 z niezrozumiałych wzided6w
fatalnej ekspozycji „Arsenał 88"
czuł
(.po obejrzeniu której widz
Krystyny
rzeźb
się jak figury
Orzech. prezentowane na wy>stawie). Programowy „groch z ka1'Usta" jaki oanowal w hall „Gwardii". l'Odzlł 'POtnebę wvstawy UlJOrzadkowaneJ. logicznie ukazulacei
roz,wól zjawiska. jakim jest młode
malarstwo 1'01skle. Braki od stronv

„świeżo malowane"
.

~

.

'
•

•
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do polskiego pejzażu
wystawienniczego, zastanawiać mowystawa
źe fakt. czy w istocie
spełniła rolę historycznego ukazanla rozwoju pewnego nurtu (1 jakiego?). Dziwił bowiem na wystawie brak wielu artystów +.-.imych
przez to, co prezentuje kh twórczość i przez rolę. jaką odegrali w
ekskiształtowa.nlu oblic-ta nowej
presji Nie mam tiu na myśli prekursorów a.nonimowych. Wystarczy
apojrzeć na nazwiska w katalogu
wystawy, aby stwierdzić. że na
pięćdziesięciu zaproszonych artystów blko trzydziestu z nich wzieło udział w eksp0"zycji O przyczyne rezygnacji poz.ostałych wypadałoby soytać organi„.atora wzedsiewz!ec.ia - Jacka Werbanowskiego.
Dzlw1łv nstom 111st na wystawie obra.zy Doroty Brodowskiej i Zblgnłewa Sprychy, bardzo odmienne
W stylistyce od DOZostałvch. stanowlace wątoliwe jei urozmaicenie ł
nie wnosza"e wiele w rozumienie
eech zjawiska, o kt6rym mowa.
przyschnąć

był biały. Aerodynamiczny.
był jak oierwsza zasada.
Był siłą. która obrabiała kości.
I oowiedziałem wiatrowi nie.

Wiatr
Wiatr

Więc

Muszę m-zyzna! szczerze na wstę
w
pie. że niedawna e-lts.pozyeja
warszawskiej .Zachęcie" wzbu&iła we mnie głęboki smutek - I razczarowa·nle. Już sam tytuł
))asu1ący
malowane",
„Swieło
świetnie do wystaw plastyki l'Odzą
cej się d()))iero nowej fali zdumiewał w nr!v1'adku umieszczenia ito
na wystawie malącej ambicie ood·
określanego
sumowania zja wlska
Jako ..nowe malarstwo". a t>rwaią
cel!o w Polsl:e iuż blisko siedem
lat. O!!l1>rlaląe nł6tna ook.r yte farbami kt6re zdai:yly 1uż dobrze

-

.!• '

,
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personalned i merytorycznej (koncepcji wysta,wy) powodowały, że
wystawa w ,,Zach~ie" wiała smu<tJki em, ukazując zmęczoną - pozbawioną juź mtodzieńczej dziarskości

i inwencji . jeśli chod.7Ji o temat, a
jeszcze nie pretendującej dojrzałoś
.,młodycl!
clą do ra.ngi wystawy
klasyków" - twan ..::no;yej" ek&presji.
Wyjątek atanowiła wspaniała, orzeźbiarska
realizacja
gromna
„Realizmu misl:ycznego" „Kola Klipsa" - Krzysztofa Markowskiego i
Leszka Knaflewskiego, uderzająca
swą jednorod.nością i wyrafinowanyrn kolorem.
Przygnębiającą atmosferę rozweKrzysztofa
obrazy
selały nieco
Skarbka (Wrocław). którego pogodna ironia I „amerykańska" oc!erająca się o kicz. komiksowa forma
obrazów była pewną od-powiedzlą
na t>roblem komercjalizacji sztuki.
odsłaniając w nieco manierystvcmy
i przewrotny sp()Sbb jej „gadżetowe" oblicze.

RGC

A

W Dniu Edukacji Narodowej rozpoczęła
pierwsza w Łodzi. po Katowicach l
Warszawie prywatna wypożyczalnia książek aa
telefon. Koncesja została wystawiona na Piotra
Stępnia. pracownika Jednej ze spółdzielni mieszkaniowych. Dlaczego czekał pan tak długo?
- Prośbę złożyłem na ooczątku roku w Wydziale Kultury i Sztuki UML. ale radca prawny doszedł do wniosku. że z~oda na orowadzenie bibliotek! na telefon jest domena naczelniZ błogosławieństwem Wydziału
ka dzielnicy.
Miejskiej Biblioteki Publicmej
Metodycznego
sprawa trafiła na koniec do noweg0 inspektora
działalność

„STO JEDEN" PO RAZ TRZECI

m

FE

Wydawnictwo Literackie orezentuje. dorobek
pisarski Adolfa Rudnickiego w tomach noszą
cych tytuł „Sto jeden". Obecnie ukazał się tom
trzeci zawierc> iący krctkie utwory niegdyś drukowane jako "Niebieskie kartki'' w "Swiecie"
.>raz kilka innych opublikowanych w różnych
czasopismach w różnych latach Dla miłośników
tworczości A. Rudnickie~o iest to kolejna przygoda z jego oisarstwem. choć dla mnie najlep.
szą jego książką ooz.ostaje nadal „Krakowskie
Przedmieście pełne deserów".
Adolf Rudnicki: Sto jeden
Cena 560 zL

m

. ..„.

.

.

i wtedy już szybko zostałem bibliotekarzem.
- Jak dzlałaf
- Sąsiedzi - emeryci przyjmują zlecenia telefoniczne od rana do wieczora. Najwięcej tgło
szeń jest do godziny szesnastej, kiedy ctytelnicy mogą telefonować na koszt firmy . Składają
zamówienia oo zaooznaniu sie z informacją o
księf:(ozblorze. liczącym obecnie 300 pozycji. ód
17,30 do 21,30 rozwożę książki. korzystając z
Dostarczenie i odbiór
miejskiej komunikacji.
kosztuje 200 złotych oraz 40 złotych za książkę
za dobę. Na ogół rodzina zamawia od razu 3-4
tomy na kilka dni wtedy wyoada najtaniej.
- A co pa.n zrobi, jak ktoś nie będzie chciał
oddać „Amerykańskich chłopców" Smitha albo
„Józefa Piłsudskiego" Garlickiego?
do złożenia
- Czytelnik jest zobowiązany
3,5 tysiąca złotych kaucji. Dzięki temu książki
nie są niszczone, a problemów ze zwrotem teł
nie mam.
- Czy WYPOŻyczałnia jest 'POPUiarna!
- Mam 70 czytelników, w tym 30 stałych.
Reklamuje si~ w clz;ennitrnch i . W i~ dom<'ś'C'i:ich
Łódzkich". Nowi przybywają nawet wiele dnł
oo ostatnim ogłoszeniu, szc~ólnie ~dy dziecku
ootrzebna jest lektura. A .• Pinokia". „Kamieni
oświaty

••Jest to na oalcach bujająca królestwa zwienapisał sto lat temu
Marian Czapski Dziś chcę oolecić znakomity
zbiór wierszy i prozy poświęcony koniom, jaki
w „Bibliotece Romantycznej'' ot.
u ka zal sie
Lektura zebranych
„Koń ma duszę w sobie".
tekstcw każe skonstatować. że dla prawdziwego
Sarmaty koń był droższy od żony I domu. I ie
<kleje Polski to także dzieje konia niosącego na
sobie znakomitych jeźdźców czy to w czasie ło
wów czy też w potrzebach wojennych.
rzęcego baletniczka" -

Całość

jest bogato ilustrowana.

Łucja Glinkowa: Ko6 ma duszę w sobie. WL
1988. Str. 648. Cena 980 zL

E. I.

•

•

am

UL&

na szaniec" i .,Robinsona Cruzoe" jest wciąż za
mało. Na razie mam eo robić przez sześć wieczornych godzin · każ<:le~o t sześciu dni tygod·nla
- Czy samochodem nie byłoby sprawniej?
- Mam samochód i kolege z wozem. chetnego do współpracy. Wyliczyłem jednak, ie koszt
bentyny oodnićsłby stawki za usługi. a tego
wolałbym uniknąć.
- Kim są odbiorcy

I czego poszukują?
- To niemal wyłącznie inteligencja, głównie
lekarze i prawnicy. Bardzo się zdziwiłem. kiedy rekordy popularności zaczął bić tak trudny
w odbiorze „Ulisses" Joyce'a i wydawałoby się

'

..

. .. .

Przed tygodniem otwarta zestala w Lodzi Czytelnia Brytyjska. Powstała staraniem British
Council i Uniwersytetu Lódzkiego. Ten fakt dowodzi zacieśnia
jącej się wspólpracy, a potwierdza zapowied:i- przyjaz<iu do Lodzi. w dniu 14 grudnia, jednego
z wybitnych poetów angielskich.
CRAIG RAINE - którego wiersz
jest nie
publikujemy wyżej lecz
tylko poetą i krytykiem,
równiez redaktorem w wydawnictwie Faber and Faber. Jest
gościem British Council ł l'.Jniwersytetu Lódzkiego. W progiranaszym
mie pobytu poety w
mieście przewidziany jest wieczór je go poezji w Teatrze Studyjnym oraz spotkanie w jednej
z galerii sztuki.

TURNm.T J'EDNEGO
WIERSZA
12 erudnia br. (1 godz. 17.30 w
si l'.'dzibie D Dmu Kultury L6dź
-Górna, przy ul. Siedleckiej 1,
ndbedzie sie Tl"RNIEJ JEDNEWIERSZA zorganizowany
GO
przy udziale
przez gos.podarzy
Li„O d~losów" i ZO Związku
ter atów Pol ski<'h . Jakknlwlek tem 11tyk a utworów jest dowolna,

k„:

~.·

.

J
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za-pomniany, bo wy<:Iany tylko raz w 1966 r.
Tyrmanda. Oprócz nowo~ci: „Roku 1984"
Orwella. „Matni"...Inkarnacji" I „Upiora" Leonarda. „Nagief{o maja" Brat.nego, również dużym wt.ięclem ciesiy się .klasyka - od SH!nkiewicza, Orzeszkowej. Rodziewici.ćwneJ, Dołę
gi-Mostowicza oo „Korzenie" Haleya. któire to
książki ooszukiwane są raczej orzez starsze panie.
- Wychodzi pan na swoje?
- Dochody w całości przeznacmm. na razie,
na zakuo najnowszych bestseller6w. Z niecierpliwością oczekuję ustawy o orzedsiębiorczości,
która jest w Sejmie. Pozwoliłaby mi rozszerzyć
działalność o prasę, która jest bardzo droga,
oodobnie jak książki oraz programy komputerowe na kasetach.
„Zły"

KUP.

·,; ·„ z·kraju·i ze świata • zkraju i ze świata
CRAIG RAINE
WWDZ[

8 ODGLOSY

JOLANTA
CIESIELSKA

Bibliotekarz na telefon

WL 1988. str. łOO.

O KONIU
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wlękS!EeJ, nit jeden, llo~! obrazów
bardzo tnteresujących, lecz ginących
przy rozległych nmrezentacjach Innych art:v:st6w: Rafała Kostnewy
(Warszawa) i Eu!fenlusza Minclela
rzeźby
(Wrocław) . Brak młodej
polskiej nieco US))rawiedllwlał tytuł wystawy.
Pewną rekom1'&nsatę mogły stanowić wiosenne wystawy organizowane przez Andrzeja Bonarskiego
pt. „Bruno Schulz" l „A teraz neź
ba" oraz otwarta niedawno „Rzetba w ogrodzie" wg koncepcji Andy
Rottenberg. Ta ostatnia, mająca
została
trwać do dziś wystawa,
szybko przerwana aktem bestialskiego zniszczenia wielu cennych
:>blektów. Zniszoi:enle rzeźb w ogrodach SARP napawa „rzerażeniem
z powodu bezmyślnej agresji i
cudzej
braku poszanowania dla
pracy !„. cudzej własności. Wycią
wniosków o nieakceptacjl
ganie
sztuki współczesnej oowodującej
tak gwałtowny S])rzeciw jest może zbyt pocho'Olle, lecz znaleziony
n.ie opodal w krzakach, wrzucooy
zapytan·i!l
łom w kształcie znaku
daje wiele do myślenia .
Wychowanie przez sztukę?
Tak. Przede wszyst'kim iako nauczanie wrażliwości i tolera,ncii dia
zindywidualizowanych postaw. róż
nych sooj>rzeń na otaczajacv nas
arlystyczne
świat. Same obiekty
tego nie uczy>nią.

Pr.zyzwycza.uJ.jllly &ę, ze !Ueuy w .st.•Uce J.WYJak.is o br a z o b u r c z y ~en11.1& oąaz o b r az o o ur c z a idea - w efel(cte otuymuJe.my nowe JakoSCl estetycz.ue albo ml.e!ektua.i.ne. propagandowe, poi.nawcze„. usobiscie wo1ę te estetyczne,
oow,em
formalne mz te drugie - oka.zUJą się
trwaJSZe, tamte z czasem dezaktua.tizuJą stę, pirzestaJą cokołwiek z.naczyc, staJą s.ię tustoną. wietrzeją, butw1eJą. parcieJą; cnoc nie wszystkie.
Od Udry na WschOd na W<>!yruu, w mieseie Zelaznego Jeza:.:ca na ;:,yberu. na .:.lepacn Akermań
sluch... powstaJe wiele d.7Jieł SLtuk1, które są obrazi>burcze. Wnoszą nowe wanosc1 poznawcze, mielek . uatne, pruµaganaowe. 1.,;zy także estelYl:Z-ne to.rmalne? Raczej n.ie. Bo obr a zob ur st w o odbywa się przy pomocy starych - czy moz.e raczej
j·uz aobrze znanych i parę razy eksploatowanych sposobów 'J.'ak w Warszawie jak i w Moskwie„.
To jest raczej sztuka sumienia. pamięci. niena w.iści,
żalu i bu.ntu.„ niż torma.lnego eksperymen.tu, n•ii
g1y talentu na aobrze nastrojonym 1ruitrw11e11-.,e
- ale to przychodzi dopiero po krzyku; w tej
chwili słychać krzyk.
Goya po .,vk.ropnodciach wojny", po „Kaprysach"
wracał do cuil i twarzy pięknych kobiet; ,eanak
Goya był o b r a z o b u r c ą w obu płaszczyz.nach ~
intelektualnej i eętetycz.nej. Geniusz. Czy dzaś S4
geniusze? Czas pokaże.
Skąd się wzięło słowo: obr a zob ur st w o? Cesarz bizantyjski Leon lll, w 730 roku, zakazał kultu Ikon i rozkazał je niszczyć. Ikona pochodzi od
greckiego „eikon" i z.nac.zy „obraz" On sam i jego
zwolennicy negowali prawo do przedstawia.nia przęz
bo to
śmiertelnika wizerunku Boga i świętych niby prowadzi do bałwochwalstwa! - i d<> przedstawiania w ogóle figury ludzkiej, zwierzęcia c:zy
czegokolwiek co znajduje odpowiednik w naturze;
negowali prawo do uprawiania sztuki p r ze dst a.
w i a j ą c e j Obrazoburcy czyh ikonoklaści (klas'..
- złamanie) zniszczyli bezpow·rotnfo wiele wspaniałych dz:iel sztuki w obrębie Imperium Bizamyjskiego i tam gdzie jego wpływy były do.statecznie
silne Ciekawe, jak wyglądałaby dziś sztuka sporej
części świata. gdyby zwyciężyH?
Na szczeście czy nieszczęście - górę wzięli obroń
cy sztuki przedstawiającej, ikonodule Na soborze
w N 1ce1. w 7!l7 roku, <ezwolono na przea...L„ „ .a "
Boga, świętych i reszty ale postanowiono że „kompozycja obrazu religijnego nie moze Lależ.eć od inicjatywy artvstów, ale ma się ooierać na Z'1 S'
&formułowanych przez Kościół i tradycję". Ooracowano instrukcje i wzorniki ooszczególnych - dopuszczonych do eksploatacj · m1styctno-propa.ga:i-:..owej - tematów; także metody ich wykonania.
Malarz Ikon miał pakazywać świat duchowy w
sposób symboliczny Ograniczenia w tworzeniu bymimo tych nakazów i
ły ogromne A jednak zakazów - powstała na orzestrzeni stuleci. sztuka
niePowtarzalna. wsoaniale malarstwo. I była to
tylko zasługa genialnych art -y st l> w. Lud z I.
Zawsze fascynowała mnie ta sztuka; także zwią
zana z nią architektura. Dawno. z dwadz"P'";'l ~ 
temu, napisałem wiersz
· Ikony ruskie
Anioły cierpienia
Złoto w l'>Ur))urze
Ikony ruskie
Nieruchome oczy
Złoto w r>urourze
Ikony ru*ie
Dla ciszy stw<>rzone
cięza

Obrosłe sadzą
Gdzie złoto w

purpurze
Ikony ruskie
Płaczcie swego Boga
W bólu stworzone
Perłami zapłaczcie

' Pod sufitami cza.mym ;
Ikony cza.r ne
Ruś w krwi
I w ))Urp\M'ze

. ....... .
Zbielałe

wargi

szepeozą imię

syna

ANDRZEJ GIRUN

•
•z kraju i ze

pragną
organizatOI'Z)'
przede wszystkim uświetnić 70
rocznicę odzyskania niepo<iległo
ści. Przewidziane są trzy nagrody pieniężne. Wieczór uświetni
program e&tradowy pt. „WYSOCKI" w wyk-0naniu BOGUMłLA
POPOWA oraz spektakl „PO
OBIEDZIE" w wykonaniu stu,,STREFA".
teatru
denckiego
wystawa
Czynna będzie także
malarstwa TOMASZA SOBCZAKA.

jednakże

WIELI« NAUCZVOIEL
Państwowe Wydawnictwo WieIstnieje już
dza Powszechna
40 lat i dziś nie sposób wyobrazić sobie nasze zycie bez ksią
żek pochodzących z tej oficyny.
W ciągu tych lat wyszło stąd
ponad trzy i pól tysiąca tytułów.
a Uczba egzemplarzy sięgnęła
87 mln. To stąd otrzymujemy
encyklopedie, słowni.kl, roczniki.
poradniki. podręczniki do nauki
języków obcych (a także do nauk.i polskiego dla cudzoziemców),
ksią?Jki nopulamonaukowe (m.in.
i Ludzie",
„Myśli
„Omega".
„Biblioteka Wiedzy Historycznej",
Historyczne",
„Konfrontacje
„Profile", „Sylwetki", „Przyroda
polska").
Tak więc jest to Wielki Nauczyciel towarzyszący kaZdemu z
nu przez dorosłe, świadome ży-

świata • „z·kraju i·ze.fiviata .. -· · ·

•

cie, Nauczyciel, bez którego nie To jasne Jak słonce, O!l 1 mesposób się obejść.
Brian
Beatles"
„The
nażer
(ei) Epstein kochali się. Walka Lennona o pokój? To śmieszne, .sam
„PROSTACzEK ELVIS stosował przemoc, a w młodości
kogoś zabił. JeI PARANOIK LEIN\NON" prawdopodobnie
Przesygo dzień powszedni?
piał pól dnia, nie był w stanie
Najpierw opisał ,,króla rocka" oglądać nawet telewizji, bo narElvisa Presleya jako niepiśmien kotyki rozsadzały mu głowę. Najnego prostaC7lka i gamonia zain- krótsza charakterystyka Lennowygłupami na? Typ paranoidalny. obłąkany,
teresowanego tylko
i seksem. Choć ksiąiika spotkała umysłowo chory.
jej autor,
się z ostrą krytyką
Albert G<>ldman, były pr.ofesor
Co prawda na innych stroni·
Columbia Universlty, a ostatnio cach tej samej
książki przedspecjalista od gwiazd show-bu- stawia odmienny wizerunek, nie
sinessu, zarobił na książce ponad pomniejsza
jednak treści
on
milion dolarów. Wszystko na to skandalizujących, które z pewnowskaruje, że na kolejnej książce ścią przyniosą procesy i wielkie- o Lennonie (Życie Johna Len- pieniądze.
nona), która na rynku amerykań
skim stała się ootatnio prawdziNAGRODA WAJDY
wą sensacją, zarobi jeszcze wię
powod11 jej
cej. Dlaczego? Z
charakteru
Wśród rozlicznych nagród pań
skandalicznego
jak stwowych, resortowych, regional„steku kłamstw i bzdur'',
poetyckich,
określiła książkę Yoko Ono, a nych, plastycznych,
Paul McCartney wezwał do jej filmowych, edytorskich, amatorskich. okazjonalnych, dorocznych,
bojkotu.
tygodnikowo-mlesięcznlkowych,
Czy Lennon był dobrym muzykiem? Och, nie - oo-powiada festiwalowych, fundowanych i
pojawiła się
autor - a przynajmniej na pły rozdawanych
że
tach „The Beatles" jego gitarv kolejna, miejmy nadzieję,
Otóż
prest!żtJwa
nie słychać, jeżeli to w ogóle prawdziwie
on na nłej grał. Pisanie piose- Andrzej Wajda postanowił ufunnek? Robił to tylko „na haju" dować prywatną nagrodę dla najludzi
Bez heroiny czy kokainy nie na- ciekawszych - wydarzeń,
pisałby żadnej, Homoseksualizm? teatru i filmu.
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Kilka uwag
o interareie
Mlędiynarodowe Targi Sztuki Krajów Socjaliodbyły się iuż pięć ra;i:y. Wystarczająco
dużo żeby zastanowić się, czy impreza ba, w d<>tychcz.asowym kształ.cie organizacyjnym. ma szanse

•tycmych

rozwoju.
W tym roku w Poznandu n4e pojawił się wystawca a Węgier. l'cu muzeami i galeriamd polskimi
tak zwanych zakupów muzealnych dokonały tylko
Czechosłowacja
i Związek Radzieciu. Fa.kty te
świadczą raczej na niekorzyść całego przedsięw~c:
eia. Nie po raz pierwszy dzienn·ikarze i niektórzy
a wYt>ta wców mówili o konieczności włączenia do
INTERARTU wystawców zachodnich. W tej materii zaobserwowałam korzystną - jak sądzę
2:lllia·ne poglądów dyrektora naC'Zelnego P.P. „Sl.'tuka Polska" Stanisława Daneckiego. W pierwszym
dniu Targów podczas konferencji prasowej wy- ·
raźnie niechętnie odnosił się do tego pomysłu, a
na -ich zakończenie przyznał, że taki zabieg or~a
nlucyjny mógłby się okaizać dla INTERARTU kon;ystiny.

ZaLnteresowimiie naszymi Targam! sztuk·i wśród
kupców prywatnych i przedstawicieli ndewielkich
1alerli na Zach-Odzie rośnie, mimo znii\:omej reklamy i prawie żadnej na ich temat informacji, z
czego by mabna wnosić, iż pojawienie się w Poznaniu wystawców zachodnich stałoby się niejako naturalnym wyn.i•kiem tej tendencji.
Po raz drugi na Targach wyodrębniono galerie
,,Sztlllkl Polskiej". Rok temu były trzy, teraz 1>ięć.
Niestety, w katalogu Targów i bhtletynach poświę
cono tym galeriom tyle miejsca, Ile wymagało poda.nie ich adresów i naew. Gorzej, w spisie autorów zabrakło twórców, których prace oferowała
,.Sztuka Polska" na własnych stoiskach. A byli
wśród n.fch między innymi: Stanisław Fijałkowski,
lersy Grabowski, Antoni Starczewski, Edward Ła
sikowsld, Marek Wagner, Andrzej Rajch, Jan Ber·
dyszak, że poprzestanę na a.utorach łódzkich lub
prezentowanych w naszej Galerii 84. Dyr. S. Danecki l>Owi~ial, że nic nie stało na przeszkodzie,
aby owe pięć galerii umieściło swoje oferty w katalogu, wystarczyło tylko zgłosić się i... zarpłacić.
Dziwnym jedtnak zbiegiem okolic~m:iści, żaden z
pięciu oddziałów (G<iańsk., Krak6w, Łódż, Warsuwa. Wrocław) nie Skorzystał z tej możldwości, a
nie 1>06ądzam dyrektorów owych oddziałów, jak i
kierowników 1alerii o to, że nie zdają sobie sprawy jak ważmym urzupełnieniem Targów jest kaota-
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g~Ja skonwei;1cjoinal1zowane postacie. oo doskonale !)odlm!ślają kostiumy. ale obdarzaja
te
'P()Stacle swoimi cechami,
swoim
sposobem bycia l myślenia M'Zede
wszystkim o sobie, stąd zadufanv
Leander czy trzpiotowata I głu
piutka Zarzabella.
W ten nieudolny teatralny świat.
gdzie aktorzy zap0mlnaia swoich
kwestii. a stMY sufler nie nadą
ża z podn:ucaniem ich. gdzie wzajemne zawiści sa przyczyna drobnych złośliwości. w ten świat śmie
szny, beztroski
I nieprawdziwy
wkracza
rzeczywistość .
Aktorzy
puszczając oko do publkznośoi dają do zrozum~enia, że cała ta re-

ko toczy słe rładko
ł U.·b awnie.
Groteskowy ton l)l)dehwytuje scenografia Magdaleny Maciejewskiej,
współbrzmiąca, komentulaca l)()Jedyncze sce-ny. dopełnlaiaca atmosferę i nastrój sPektaklu.
Przedstawienie Jest dynamiczne
iego szybkie tempo nie załamuje
sie ani na moment. oo oczywiście
w dużej mierze iest zasługa aktorów. choć i>rzychodzi moment znużenia niesłychana iloścla l)OIDysłów

które wzbogacaia
sie nawzaiem.
lecz niczego nowego n:le wnoszą.
Jest to wlec jakby kolelna wariacja Nowickiego na dobrze ~na
ny i ulubiony temat Sztuka tworzona urzeciei J>rzez ludzi musi u-

Wariacje na ulubiony temat
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1'0nad tą scenka zniszczony, zataa-ty napis: Libert~ E1alite Fraternite. za nią widnieje ni mniej
ni
więcej tylko ('ilotYl!la. Teatr
w
tym spektaklu postawiony iest w
konkretnej, mówiąc delikatnie nie sprzyjającej chwili historycznej.
Wielka Rewolucja Francuska kojarzy się z terrorem
i okrucień
stwem, z bezw?.Rlędnym i krwawym rowra.wiui.iem sie ze swoimi
wrogami.
,.,
Konwencja.. jaka posłużył się Nowicki daje bantzo wiele możliwo
ści. przede wszystkim nabudowaoda
oo najmniej dwóch przenikających
się T>ł&S7.Cznn. Jest to 51.CZególme
trudne dla aktcrów. którzy 1?raia
P<>dwóine role, ale radza sobie z
tym bez za.rzutu. Podstawową. elementarną Płaszczyzn.a je&t tekst Potockie1?0. tekst trany '!)rzez „OSiemnastowiecznych komediant6w". na
J>ół imJm>W:iZIO'Wany. 1)1'Zl!dsta wlony
w stylu buffa. gi:any z t>rZesada i
i>rzerysowaniaml charakterystycznymi dla tea.t ru plebejskiego. Ko••,..,
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wolueja nie bardzo im się podoba Spektakl odbywa sie więc w
asyście żołnierzy,
prymitywnych
ty!)Ów. którzy w chwilach wolnych od pełnienia swych obowiazków (I) 1>rzY1?lądają się ,widowisku''. iak d'Lieci a.n.gażując się w
akcję ...
Nie ma sen.su zckadzanie pomysłów, w iak1e spektakl
obfituje;
nie ma w nim 1>ustych miejsc, każde słowo i rekwizyt zostają wygrane, każdy gest I ruch czemuś
służą. Błyskotliwy humor „Parad"
tu wykorzystany Jest dla
innych
ni! zawarte w tekście kontekstów.
tekst podporządkowany został idei
spektaklu. Dowciuy zmfonialą sie.
w przejęzyczenia wywołane grozą
sytuacji, pewne celowe niezręczno
ści językowe stają się tu owocem
pospiesznej imi>rowizacn. tekst zyskuje kilika paziomów. ,Teatr przestaje być śmieszny, beztroski
i
niel'Tawdzlwy. Nowicki jednak ani
przez chwilę nie nadaje spektaklo·
wi tonu PoWażnego, serio. Wszy-st• •
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Zorganiwwaina w Kaliszu. w roku 170~lecla miejscowego Towarzystwa Muzycz;nego, „Jesienna Cą
merata" (22-27.Xl) była już 22 edycją festiwaLu.
Jedinak - jak zamaczył otwierając lmi>rezę
jej
dy~c·ktor artystyczny a za.razem prezes Towaxzystwa. Jeny Górny - wraz z wprowadzeniem nowej nazwy formuła prezenta.cji została poszerzona.
Przybyły bowiem formy większe, m.i!n. orkiestTowe.
· W typowo zLmowej al\lrze ,.Jesietll4'la Camerata"
zainaugurowana została w koncertowej sali Szkoły
Muzycznej Sonatą .,Wiosenną" Beethovena w WY'k<>na.niu Brzypka Kazimiena Olechowskiego i pianisty Janusza Gnel~ski. Obaj spra.wn·i e, choć nie w
jakiś ~gó1nie fascynujący SPoS6b współ<m:iałaja-

log.
Te uwagi, niestety, nie wyczeqruj11 Listy targo-

wych uchybień, byłoby jednak nieuczciwe pominię
cie tego co liczy się na plus imprezy.
Podobnie jak w roku ubleg'łym bardzo dobrze
zaprezentowała się Galeria 86. Już pierwszego dnia
l>Odcz&s zakupów muzealnych szefowie Galerii Janusa Głowacki i Grzegorz Musiał mogli powiedzieć. że nie tyliko zrealizowali swoje tairgowe zamierzenia ale na Targach zarabiają. Dwie grafiki
Stanisława Fijałkowskiego I trzy pra.ce Jana Ba"·
dyszaka sprzedano dla Muzeum im. Punkina; d.ru·
kJ unikatowe Antoniego Starezewskiego I Jerzego
Grabowskiego, wykonane w oficynie Aliny Kalczyń
akiej w Mediolanie za paśrednictwem ART-CENTRUM - dla muzeów czechosłowackieh. pOdolmie
jak grafiki Stanisława Fijałkowskiego; dla Muzeum
Sz.t.uki dwi.e prace Emilii Bohdziewicz - oto najwainie)ue transakcje muzealne. zaś z prywatnyr.h
warto wymienić uku-p dwóch wac "Edwarda Lazlkow~kiero przez nabywcę z. Danii.
Dobre wrażenie wywaTła na Targach łódzka firma
KABIMEX, która wytwarza między innymd papier
czerpa.ny, z.daniem specjalistów z Zaldadu Konserwacji Starodruków kieleckiego EXBUDU cQrail lei>szei jakośol. Może więc obecność KA.RIMEXU w
Poznaniu &Powoduje większe zainteresowanie owym
papierem placówek handlowych „Sztuk.I PolSkiei"
zajmujących się zaopatrywaniem plastyków w materiały niezbędne im do nracy Na Targach Materiałów do Twórczości Plastycznej dużym l)OWO·
dzeniem cieszyły się, ja.k zwykle, s:ttal~ z warsztatu .Jana Felisiaka (również Łódź) .
Mimo umiarkowanej sprzedaży, nie najgorsze wra!en\a i INTERARTU wYWiózł też ł6d2lki prywatny
wvstawca - Janus• WiśniewskL
St>0ro willC dziaro sie dobrego. a nrzecf Pt t>OPrz:estalam tytko na ~kładach łódzkich. żeby jednak to co dobre mol!ło się r<nv.ijać. Targom Sztuki w Poznaniu potrzebne sa -zmiany, które przyczynht się do roz.Wl'.>ju całej imprezy.

medlanoł

. W Teatrze Studyjnym od'!>Ył& słę
kole}na druga w t:vm sezonie premiera - .,Parady" Jana Potoekie10 w reżyser!! Pawła Nowickiego.
Nowicki swoimi aoektaklaml dość
wyraźnie zakreślił kral! Interesujących go problemów.
Człowiek.
artysta, sztuka zawiklane w historyczna rzeczywistość C„Przy11isv
do Biesów", „Krótko na
styku",
„Sur-Soc". wreszcie „Tragedia").
Tym razem dow6d orzeprowadit'Ony Jest na przl•kładzie teatru. Reżyser nosłużył się w tym
celu
pomysłem starym jak świat. konwencją teatru w teatrze.
Na
scenie zbudowany Jest podest. na
którym mają wystePować aktorzy.
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giĄć się

pod J>resją chwili historyCl'lneJ. w jakiej powstaje. Pointa
soektaklu nie jest oJ>tvmistyczna
Na scenie zostaie dwo.le staru&lków 1?rających sielankową
scenę
miłosnej S!)rzec7.Jti Za.rzabelli
z
Gilem;. cl dwoje nie są Już śmie
szni, zamknięci w swoim wyimaginowanym świecie, już obojętni
i
odporni na to, co dzieje się na
zewnątrz. Na scenę wkracza wielka fiaga francµska I pozostali (!?)
aktorzy wyrywają la sobie zaw:r:iecie - każdy chce potrzymać.
Soekta'kl p0zbawimiy jest tan.l ei
aluzyjności, pewne uog61'11ienia nasuwaja się jednak mimowolnie .••

JOANNA OLCZAK
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W teatrze przewidrtia.no pooadto koocert laureatów festiwalu krynickiego, uświetn-looy udziałem
Ewy Podleś, Barbary Zagónanki i nie będ-cej akurat w najwyższej formie wokalnej - Hanny Ru·
mowskiej-Machnikowskiej. Najwięcej braw z 7 mło
dych laureatów zebrald sopranistka Eugenia Rezler
(w·lrtuozowska aria Rozyny z „Cyrulika Sewilskiego") ora.z zdobywca Grand Prix w Krynicy - baryton Adam Kruszewski (wyśmienicie zaśpiewa.na
aria FigaiI"a z tej samej opery). Podobali się też tenorzy Sylwesler KMtecki i Piotr Czajkowski oraz
dźwięcmy. chociaż nie całkiem jeszcze dojrzały gło
sowo bas - Krzysztof Klorek. Niestety akompaniujĄca śpiewakom kaliska orkiestra.
kierowana
batutami Tadeusza Serafina i Jana Wnęka z USA,

,,Jesienna Camerata"

Na zdjęciu: Mirostawa Olbińska ł Bcirbara Ba•
r71iewska
Foto: Romuald Sakowie.

Kronika
· W CENTRALNYM MUZEUM WLOó.1.,,NNlCl'l\IA
grud.ma br„ otwana została
wys.-.iwa „Tkanina młodych", zd
,5 bm. w salach wystawowyc·h tegoi muzeum
n~tąpl otw:ucie e.k.spo.zycji t.k.an1ny ~tystyczn-eJ
Jadwi.gl .Jaroslewic·z-Olesia·.k.,
W Llu>L.i, l

~ki>n.k.ur•owa

PIĘKNY JUBlLł:USZ SZKOŁY - obc·hotjzfła ł

70·LECIA ZALOZENIA.
bm młodziei 1 rada
ptdagogiczna Liceum Ogólnokształcące10 W.
btantiHa\\-a biaszl<:a w :t.gierzu. z tej okaizji odbyła
się sesJa popularnonaukowa.
·wyrożnlający się nauczyciele uhonorowa.pi zostali
odz·naczeniami t nagro-daml.
MIEJSKI OSRODEK KULTURY 1 TOWARZYSTWG
PRZYJACIOL MIASTA BEŁCHATOWA organizują
v •• ou..;.uu Literacl<i pn. „Moje miasto Brichatów
w prozie, wterszu 1 pio.sence".
•• a·1unKieru uC!ziału w l<o.n.k.urste jest nadesłanie
nie pubiiko·w anych l ni-e nag1·adzanycil prac (W I
e ;,~ . . maszy1nopisu, opatrzonych gO<ilem) port adresem:
M~e.IS'ki Ośrone.k. Kultury w Bełchatowie pl.
.ll!ar·u•owi.cu la (u<i<Z1ela 0111 tet WS1Ze1kich m!orm.acjt
dotycząc;v.::h konkursu).
1erml'll naclisyłanla i;rac u.pływa ,u Upca 1118' r.

~

PRZYGOTOWANIA do największej
lm·prerzy tanecenej, odDy<WaJąceJ
1-02Jla11.1u, Lesznie l h.&111nie - VI
1''est;v.aiu .1:ańca „POZ,'!AZ:-Ol:iłUE KOZlULKl '611",
1'<>.zr-ocZIIlie s1ę ona a lutego 19:.9 r. l trwać będzie
trzy dni. Ooe)mioe v.1dowtsK1>We turnieje a ud.zuuem
rei.omo\, anyc~ i-~ zagran1c:r..nych, ,,'.fanec 71ny
Pucnar M1odz1eży ', prezentacJe C7Ahowyca k.rajowycll
aespołow t•nca cnaz „Ogomopol>k1e Korepetycłe
J'aneczne".
Dll'i)"lll za.l.nl.e.resowaoniem w amatorskim ruchu
ar.ysly~nyni cieszy się zwł86.zc;za 1>.uJowy
~urnieJ
1an~a 1ov.azzys~1tgo, pod nazl.'.ą „rAl'll.i:;<.ZNY
PUCHAK MLOUZlhZY". Jego uc:..estwk.anu mogą
byc wyiączme pa.ry nie poo;1o11<1aJące ki.asy ta.n..c„oneJ.
'I u1 niej oóbęazie się w i;ollz1a1e n.a trzy .kategoria
wielio~.e: uzi11cięcą, młll11Z.le:tową l jun;.orow.
Eumlnacje 1nieJruti.e i dlLiellnioowe trwać będą do
15 grudnia br.
TRWAJĄ

międzyna.rooowtj
się corocznie w

VII „t'<l.1!..G.t!;N'IACJACH ZESPOLOW TANECZNYC.'i"

uczesimczyć b~dą ze6poly d.ztała.Jące w szkołach,
śWllE1.licach, domach ku1tu.ry i k~uoach. Ptezentacje

artyści

wykonall także kompozy~e WleniawskJeWariacje op. 15 oraz Poloneza A-dur, kitóry
jednak wypadł nieco mniej kunsztownie - gubił
charakterystyczny rytm i zawierał pewne Intonacyjne niedokładnoAei w partii wiolln.iatycznej. W
drugiej, jul: i.goła n.le kameralnej części wieczoru
rozbrzmiewała Ms.za C-dur .,Korona~yjna" Moza.rta.
Wra11. z chórem kameralnym Akademii Muzycz.nt
w Lodrii i Kaliską Orkiestrą Symfoniczną odtworzyli ją soliści: Małcorsata Pawlak - sopran, Jolanta Gzella - alit, Dar!uq Stachura - tenoc i
Andrzej Malinowski - bas. Dyrygent Zygmunt
Gzella nadał dziełu dobre tempa I właściwą dramaturgię. Do minusów interpretacji należały nato·
miast ode zawsze stQpllwe brzmienie orkJestry l
chóru oru zachwiane proporcje dynamiczne w
kw.arteoie solistów (dużo silndejsze głosy męskie).
Pooiewa.ż aizozupłość miejsca nie pozwaJa na pobieżne cho~by omówienJe wszystkich
koncertów.
w.s;poonnę, ze następnego dnia, po wielce udanym
recitalu Ewy Podleś, Warszawska Opera Kameralna dała w Tea.trze im. W. Bogusławsldezo wieczór
pa.ntomim opracowanych pr~ Martę Bochenek.
Spośród 3 zaprezentowa.nych obi;uków
„Don Kichot", „Wesele Amora I Psyche", „Pantalone i Colombina"), charakteryzujący-0h się oscylowaniem
pomiędiy pantomhną a tańcem i nie zawsze budz4cych uzna.nie dla stosowanych środków wyrazu
pantomimiczneco ora:& jasności narracji, najciekaw11ta okazała sl~ mzecia z wymienionych. dość de1Wclpna kompozYcja z muzyką Mozarta. Nieźle si>i•Y"Wała Il• orkiestra !>od dw. Tadeusza Karolaka.
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nie stanęła na wysokości adanta. „Rozwkhrzenie"
intonacyjne kwl'lltetu i mała dokładność l>OZO&tałyoh grul> instrumentalnych obniżyłY rangę całego,
zapowiadanego przez Bogusława Kaczyńskiego, kmicertu.
.
Wyłąemt.ie dobre wra:tenia moi.na było natomdast
wynieść w sobotę z BWA, z.e spotkania z „Chopin
Trio". ów młody ansambl (Bartosz Bryła - skrzyp..
ce, Pa.weł Frejdllch - wiolonczela i Bocumił N owicki - fortepiia.n) z maestrią i przysłowiową „radością muzykowa.n·i a" interpretował utwory Haydna. Mozarta. Mendelssohna i... jazzujący K. Dęb
skiego. Interesująco, ndemn.iej już bez takie.go bliasku przedstawili wiedeński repertuar skrzypek Georg
Hamma.n wraz z występującym tym razem w roli
pianisty Janem Wnękiem. Miłych wra.żeń dostarczył wiec;i:6r finałowy, wypełniony
'Produkcja.mi
Orkiestry Kameralnej PRiTV w Warszawie pod dyr.
Andrzeja Knapa. Bardzo precyzyjna . Eine kleine
Nachtmuslk". odrobinkę tylko sła~za ~ykonawczo
Haydnowska Symfonia nr 44 .,Trauer" oraz perllś~
cie, jędrnym dźwiękiem zagrany przez pilil:nistkę
Rinko Kobayashi Konce-rt Es-dt.1'1" Mozarta, stanowiły ostatnie akcooty „Cameraty".
Festiwalowi życzymy w przyszłości !\&JleJ>SZYCh
wykonawc6w i bard?.iej może zdecydowanego uir:ifllowania tematycznego.

JANUSZ JANYST

Galeria pisarzy

•

oa.Jędą s1ę w dwocn kate11u1·iach: tanca
tov.a.r:i.ys1'1ego oraz ~stałych fcnm tanecmyc:h
(małe. fo1my choroogratoc.izne, l.nSCemzacje, iewie
dziecięce itp.).

Na

„OGOL1~0POLSKIE

KOREPETYCJE

TANŁl.:ZN:F;" złoży się cy1t.1 ozKolen 1 scml.narlów
prze:znaciZo•nych ai.a 1nst1 u.k.10Li.1w tańca nauczycieli
wychowania fizycznego oraz peda.gogow '
J>IOWadZ"cycll .zaJęcla pozalekcyJne.
Imprezie patronują: Mm1sters.tl.'.o Kultury i Sztuki,
Min<sterstwo Edukacji Narodowej po.s.1<.1e
'.l'oi.\arzystwo l:aneczne oraz l'ete~lzja l'o1ska.

W MEKSYKAlllSKIM MUZEUM RUFINO TAMAYO,
'l\ystawę polskiej tkaniny
przygotowaną przeo: Muaeum
~łukt:ennictwa w L-Ocbi.
Uroozyste <>twa1cle wernl&ażu, z udziałem mllnlstra
edukacji publicznej l kultury. Meksyku
~liguela uonzalesa, uyło tran3mttowaine przn
10 Xl br., otwarto

artystycznej,

meksykańską

telewuJę.

w MOSKWIE -

gdzie mieszka ok. 2120 tya.
Zydów - założono Zydows.k.ie 'l'owarzystwo
Kulturalne.
W ZSRR prowadzą tet dziala.Jność dwa teatry
tydows.kie 1 ultoazvje się miesięcznik literack.l
w Języku Jldys:i: - „Sowletlsz Hejmland''.
ZACHĘCAMY GORĄCO do obejrzenia w Mueum
Historii Szt.Ili(! w Lodzi, czynnej od I ~rudnia br
wystawy obrazów, a.kwarel i -rysunków - jednegv
z najllard!ziej utlllentowa.nych naszych p].astyików
- Jerzego stajudy.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
LUDWIKA WARYNSKIEGO W ŁODZI gości!
będzie w dniach 'i'-i bm
uczestników
ogólnopolskiego sympozjum nt. 11powmecbnlanla
czytelnictwa w bibliotekach zakładowych.
Wyróżniającym się olbliotekarzom zakładowym
oraz animatorom czytelnictwa wn:czone
zostan11 nagrody.
IM.

ZAKOACZYŁ SIĘ ŁODZKI FEsTIWAL ETIUD
STUDENCKICH, na którym zaprezentoY-ano
etiudy studenekle zrealizowane w latach

1985-1987.

PRAWDA
O KARAJANIE,

STRA WI~SKIM I.„
Po1aw!ly się ostatnio w prasie
amerykańskiej
publikacje
przypom!naiące bulwersujące fakty z życia Karaiana. Toscaniniego, Strawińskiego i innych, fakty odnoszące się do czasów faszyzmu.
Oto krytvk muzyczny
„The New York Times" Will
Crutchfielci, przy okazji pojawienia się na amerykańskim ryn~ LI muzycznym najnowszych wyko „ lisk
muzycznych
(m.in.
wc1esnych
naitrań
Karajana:
Berlin, Turyn, Amsterdam 1938-43), wyraża zdumienie, że żad
na bloi.'rafia Herberta von Kara Jana nie zwracała uwagi na
fakt, iż dyrygent ów kJncertował
równle:i w krajach
okupowanych. między ir.nvml w sterroryzowanvm przez ~estapo Amsterdamil', Autor przy-:lOmina pewne
:tydorysowe „nieścisłości", np.,
jego
szybką
decyzję
wstą
pien; a do partii nazistowskiej nie dopiero w 1935 r., by uzyskać zgodę na objęcie stanowiska

generalnego dyrektora muzyki w
Akwizgranie Uak zawsze twierdził maes1'ro), lecz już 8 kwietnia 1933 r. w rodzinnym Salzburgu, choć anschluss miał nastąpić
dopiero w pięć lat później. Takie są te austriackie kontrasty,
pisze Crutchfield, w porównaniu
z Karajanem Kurt Waldheim był
bojownikiem ruchu oporu.
Na łamach „The New :RepubIic", młody profesor muzykologii w Berkeley Richard Taruskin, podjął temat pokus płyną
cych z faszrzmu i nazizmu, wskazując jak wielką podatność
na
nie wykazywały największe indywidualności muzyczne naszego
stulecia. Pisze m.in. o fascynacjach Strawińskiego, o tym co
mówił Strawiński w 1930 roku,
zwracając · się
do słuchacży,
wśród których
zasiadał także
duce: „Nie wierzę, by ktokol·
wiek wiel·bił Mussoliniego bardziej niż ja. Dla mnie jest to
człowiek. o jakiego światu chodzi. Dużo podróżowałem, poznałem wiele wysoko postawionych
osobistości, a moja dusza airtyst7

NR 50 (1602), 11GRUDNIA1988 R.

cofała

Społeczne jury, tł~e z przedstaw,~lell łód'l!klch
DKF, przyznało I nagrodę Andrzejowi Decowi
za film „Ja.kub", Il - Mariuszowi Gr:iiegork9Wl
za film „Krak.tau" t lil nagrod11 Ewie
Walewskie·J za film „Wózek"
WręC20'1lo równiet nagrode Polskiej Federacji
Dyskusyjnych Klubów Filmowych „Don Kichot".
Otrzymała ją, obchoótąca 40-lecie. PWSFTv i T
im. Leona Schillera w Łodzi - w uznaniAJ
wybitnych zasług dla rozwoju młodego
polskiego kina.

&łfł

z lękiem
przed zagadnieniami politycznymi 1 BiPOlecznymi•.•, odczuwam
nigdy nie

przemożną

potrzebę

wyrażenia

szacunku waszemu duce. Jest on
zbawcą Włoch 1 - miejmy
nadzieję - Europy".

KOLEJNYM LAUREATEM WARsrJIAWSKIEI
PREMIERY LITERACKIEJ został Witold Zalewski.
Nagrodzo.n.o jego .książkę pt. „ Wyslanni·.k."
(Wydawnictwo Literackie).

Jak dow<>dzt Taru&kł·n. Strawiński nie miał t;eż wiele do zarzucenia Hitlerowi. Jut wkrótce '
po objęciu przez Hitlera władzy ·
komPQ'ZY'tOr pisał do swego wydaw~y:
„Jestem zaskoczony, że
z Niemiec nie nadeszły jeszcze
żadne oferty na najbliższy Se7.0Il,
gdyż moje negatywne stanowisko
wobec komunizmu i żydostwa by nie uży~ mocniejszych słów
- jest powszechnie znane". Jut
wkrótce nie zabrakło
Stra~
skiemu ofert na koncerty
w
Niemczech. Prawie do wybuchu
wojny."

MISS MOSKWY, 17-letnia Masza Kaillntna.

na•wlązała

z

fLrmą

wydawniczą

„B~da

Z OKAZ.Jl 75·LECIA URODZIN ZNAHEI
PISARKI WANDY KARCZEWSKIEJ, minł5ter
kultu:ry I mnkl, Aleksander Krawczu'k,
przesłał Szanownej Jubilatce list gratulacyjny.
Łączymy gratulacje i naJserdec11ni1lJsze tyczenia
•d n;neJ

STANISŁAW

CZERNJK

Wokół swojej osobr
Nie czynił hałasu
I nie twierdził. że Czernik

•

współpracę

Modern". Jej zdjęcia czę.sto p0Jawlaj11 się
w zachodnich pismach,
Nieda·w no Masza Kalinina brała udtział
w konku.rsl-e pię.k.noścl w Tlmendorfle (RFN),
g<tz1e była najmłodszą uczestniczką. Zajęła tans
drugie miejsce - uzyskując tytuł „Ks·lętnieltkl
mody''.

To Jan z Czarnolasu!

KOMAN GORZELSKI
Jlp. 11.AWOMDl ABABSKI

:e;;?~!;eji.

DUZE ZAINTERESOWANIE WZBUDZił.O,
zorganizowane 2 bm., przez ŁK SD w ramach
obchodów 70-lecia odzyskania niepodległlłścł
apotkanle z poczytnym llteratP.m 1 dziennikarzem
Cezarym Leżeńskim.
Mówll on o życiu i dzłałalno~cl marszałka
Edwarda Rydza-Smlgłego, przytaczając wiele nowych
informacji, które zebrał w trakcie przygotowywania
literackiej biografii naczelnego W'>dza :t 1939 r.
ukate się or.a nakładem Wydawnictwa Lubelskiego
- zd fragmenty jej mogił ju:t 11oznae c1ytelnie1'
• naszych łamów).
Interesująca dyskusja, o tak bardzo
ll:ontrowersyJneJ postaci jaką 11tanowił Edward Rydz•
..SDlłgly przect-gnęła się do pómych aodzin
wieczornych•

Opracował:

JAK

•
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uonk-0w1e rządu pokazali się nłęoezełdwanłe na
asfaltowej dróżce pod sosnami, bez 151pecjalne.g o ob·
wieszczenia i nijakiej p<>ll\PY. DO!bro<lusznie uśmiech- ,
w lekkiej muynarce 4 wyszynięty ChrUJSz.czow wanej ukraińskiej kosz;ul!, ściąg.nię·tej pod szyją ko.torowym sznurkiem, obiegowo zwanej „imtysemitką".
Starczo trzęsący się Wocoszył<>w w cywilnym kapeluszu. Mi!kojan z ponur-0 zwisającym nosem nad żałobnymi nie tkniętymi siwimą wąsami. Zabrakło zaś, dobrze z;nanych z plakaitów, Mołotowa i Kaganowicz.a, wysoko postawionych uczestników po.przedniego spotkania. Ośmielili się nie przypaść do gustu i Chruszcz.ow odprawił kh precz. Nie, nie wsadził za diruty, nie :rozstrzelał w podziemiach, jak czy.nil to Stalin wspóLnie z. tymiże
mołotowami-kaganowiczami, ale po prostu &trącił z Olimpu diabli z wami, żyjcie z emerytury! Razem z nimi poleciał Szepi„idący ręka w rękę". Wz.gaxdliwe oszczerstwa miały ułow ubogi?.„ Mogło
jawnić poli.tycmie ubogi rodowód. Politycznie
wydać się prawdopodobne, ale nie takim, jak ja. Ten nie posiadający dostatecmie prze·konywającego politycznie rodowodu dowodził życiem kulturalnym kraju - wskazywał i kierol\vał. wywyższał i obalał, karat i okazywał względy, Nie wiedzieć czemu,
Qn wła5nie budzi we mnie minorowy motyw: „Dokąd też odeszliście? „."
Zjawił się rzą·d i :natychmiast zakręcił·a się wokół niego kiiPią
ca usruż.nością karuzela. Przed$tawiciele , świała isztuki, n!e
wszyscy - rzecz jasna - a tylko ci, którzy uznali siebie za doatate<:z.I?-ie wybitnych, godnych pretendowania do bliskości, tło
czyli się ze szczęśliwymi uśmiechami na spoconych twairzach.
Sapał i dtreptał, :z.nosząc dzielnie szturchnięcia, opasły SofronOl\v,
błyszczała w słońcu łysa głowa Gribaczowa, pochylał się uniże
nie, tanecznie przytupując , Leonid Sobolew, °'l>da:rowany nie tylko garażem - jakże skąpo marzył - ale i ~jalnic-: dila ni·ego powołanym Związkiem Pisarzy Federacji Rosyjskiej. To z lewej, to znów z prawej stro.ny wyrastał Siergiej Michałkow, niezrównany „wujek Stiopa", nigdy nie tracący okazji, by przypomnieć o sobie.
Blisko praiwego boku Chruszczowa uplasował się kompozytor
ukraiński Majboroda, zadarł połyskujące płaskie oblicze, przewrócił oczy i zaśpiewał słodkim głosem:
Dywlu,s' ja na niebo
Taj dumku. gadaju.„

Chruszczow dobrodusznie rozpromieniony podjął słabym barytonem:
Czomu ja nie sokił
Czomu nie ietaju.„

I wc1ąz cisnęli się do niego, zaglądali w oczy, odpychali się
i poszturchiwali nawzajem, a pr.zy tym uśmiechali się i uśmie
chali bez końca.„ Byli to ludzie niemłodzi już, zasobni w tuszę,
postawni i statecz.ni. W Sp{}tkaniu na ulicy, bądź w kor)"tairzu
biurowym trudno byłoby podejrzewać którąkolwiek z szacownych osób o tak daleko posuniętą giętkość.
Jesteśmy na cienistej wyspie komunizmu, w ciasnych gra•nimoralne znaczenie cach której monarsza łaska ma czysto
jaik
spojrzał, pamięta, wypowiedział nazwisko, uścisnął dłoń przyjemnie! Ale jutro wszyscy znajdą się daleko od szczęśliwej
wyspy, na oceanie, gdzie kiwa i przewraca, gdzie zawsze ktoo
tonie, kogoś wyr2luca do góry brzuchem, trzeba więc być sl1nym
i wpra•wnym, by utrzymać się na fali. I każ.dy, kto przedairł się
bliżej, dotknął wszechmocnej ręki, liczy, ż.e uda mu się zachować okruch samowładczej siły. Przepycha·nka, krążenie w koło,
usta, rozciągnięte w uśmiechu - parada rycerzy sukcesu!
Stałem z boku, wpatrując się w rozczulającą karuzelę i nagle„. Ponad głowami kłębiących się gości spotkałem skierowane
wprost na mnie - moi;e zareczyć! - sryojrzenie Chruszczowa.
Dopiero co wtórował Majborodzie: „Czomu ja nie sokil, czomu
dobrodusznie się uśmiechał, a twarz, nieco
nie letaju.„" zmęczona upałem, wyrażała odpręzenie, wręcz z.adowolenie. Dopiero c-0, niespełna sekundę wcześniej!„. Teraz spoglądałem w zurozrzewnienie i odprężenie ustąpi
pełnie odmienione oblicze ły miejsca na.pięciu i sk11pieniu, które nie wrózyło nic dobrego.
Twarz jakby p0<ryta zmęczeniem, .a .spojrzenie, zwrócone na mnie,
Tak patrzy się tylko na
podejrzanie nieufne, prawie groźne.
wroga.
Chruszczow nigdy wcześniej mnie nie widział i nie miał żad
nych podstaw, by uważać mnie za wroga. Tym niemniej„.
Nie było przyczyn, które mogły z.rodzić moje obawy. Doskonale rozumiałem, że zwarta ściana pochlebców i przestrzeń, szeroka na dziesięć kroków, stanowia niezawodną osłonę. Nie souś
ciłem wzroku, wpatrując się ze zdziwieniem w jego odmienione
oblicze.
Nasze spojrzenia spotkały się zaledwie na sekundę. Czyja~ ły
sina wyrosła pomiędzy mną i głową ·państwa, a kiedy znów go
zobaczyłem, uśmiechał się dobrodusznie, pogrążony w rozmowie.
No, no!.. Uśmiecha się żartuje, nud, udaje od•prężenie - aile
trzeha wierzyć pozorom - wewnętrznie pozostaje napięty, czujny i oodejrzliwy Odczułem współczucie: „Widać, nie jes·t ci łat
takiej
Lekkie życie nie wymaga
wo, Nikito Siergiejewiczu.
gry".
Nawet żona, stojąca tuż przy mnie, nie zauważyła tej wymiany spojrzeń. Prawdę mówiąc, kiedy powiedziałem jej o tym, z.ainteresowała się na sekundę, by zaraz potem zapomnieć. Zdarzenie nie na tyle ważne, by nadawać mu jakiekolwiek mac.zenie.
Ale ja nie z:iipomniałem. Oddaliliśmy sle od karuzeli. spacerując po cichych alejkach, wymienialiśmy ukłony ze znajomymi, by
rządu.
członków
po raz kolejny natknąć sie na obleganych
Pny<;tawałem. długo wpatrując się w dobrodusznego, wesołego
Chrusz... zowa, i oczekiwałem na jego spojrzenie, chcąc potwierdz•»iia. że nie było to urojenit'!.
Chrusizczow je1nak nie zauważa·? mnie już więcej.

7.
Wszyscy zaproszeni w dniu dzisiejszym na wyspę komunizmu
ci, którzy nie śmieli zbliżyć się do rządu i ci, którzy tło
cząc się i odpychając nawzajem krążyli wokół, niczym muchy
nad c;łoikiem konfitur - należeli do najz;namienitszej w kraju
inteligencji.
Lenin nie lubił liberalnej inteligencji, nie dowierzał jej, uwa:tając. że pozo$taje na usługach burżuazji. „.„
Stojąc na czele· państwa, Lenin całkiem już otwarcie zarzuca
inteligencji: „Nigdy nie wątpiliAmy w wasz uwiąd. Ale temu, że

-

je;esteście nam potrzebni, nie przeczymy, ponieważ byliście
dynym ku!tural.nym elementem". To znaczy: byłaś, il!lte!igencjo,

służebnicą i s.łuż dalej . U schyłku życia Le·n in często powUu:zał
prawdziwych tnteligentów
z ~oryczą , że bar dzo brakuje mu
o toż~amych z nim poglądach.
podstawą , fu.tlkcjooowania młodego
Stalin uczynił służalczość
pań5twa: niższy stanowiskiem pokomie, bezmyśLnie i bez zastrzeżeń nodporządkowywał się stoj:;icemu wyżej, ten z.aś ulegał bez
s?ernrania jeszcze ważniejszemu i tak do samego końca, uwień
czon0~0 s1.czytem, na którym zasiadała osoba nikomu ni7 pod~e-:
gia wszystkich czyniąca pod.Jegłymi - sam Stalin. NaJbardz1eJ
ch 0 r~1{tE'rv styczn<l figurą stał _się wówcz.as niejaki Ja.nus. służbi_
st<" 7 'lhlirzem r1yktatora :>: jednej strony i lokaja - z drugieJ.
I tylko ten, kto parał się pracą twórczą, pozbawiony był ja·
kinhk-olwiek dyktatorskich praw. Jes\i przynależne ci pole uprawiasz samodzielnie. nikt nie działa pod twoje dyktando. Pisząc
rozwiązują(: problem naukowy nie
ksi<>7.ke, tworząc muzyke.
masz szans. by zostać dyktatorem. Tylko obairczywszy pracą kogo ;„neqo mriżna zamienić się w dvktatora. Działania twórcze
wvlduczają dvktatol"st.wo, ale nie eliminują możliwości znalezienia s!ę w nozycjl lokaja. Nie ma k<imu wydawać poleeeń, ale
same-mu trzeba Im podlegać. A g.dybyś, przypadkiem. oka~ł się
niesforności,
skł<Jnność do
nie-ł'lstateczniP ookorny, przejawił
d1ar71'"''<> bv nie ur.ier. sil'! <lo przemocy, łącznie z edukacją w
·
łai!rach, torturami I mordem.
Stalin zamienił inteligencję w uległą slużebnkę, .Pokornie wy-
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konującą - najcz~clej tępo, a niezmłernle rzadko z talentem
i wyobraźnią - zamówienia rUldowe, począwszy od tworzenia
nowych bombowców po „fillozoficmle" umotywowane dowody
wiel!kiej wa4„tości nauikowej stalinowskkh prac 1 dzieci.ziny ję
zykoznawstwa.
A ta stloeZ01I1a 1 &pot.niala karurr.ela kłęblą<:ych się ciał - to
łnte•llgenci stalinowskiej epoki, Chru•s zczow i jego świta stanostalinowscy urzędnicy, przez niego mlainowawią oś trzonO!Wą ohliczach
ni, wykarmieni i WYChowani, janusy o podwójnych
dyktatorów i lokai.
innej konstrukcji machiny
Chruszczow nie wyobrażał sobie
państwowej, niż obowiązująca za życia Stalina. Był święcie przekona.ny, ż.e świat jest podzielony przez wrogość i nienawiść i, że
w
państwo każdego dnia, o każdej godzinie powinno wzrastać
siłę, przestrzegać żelaznej dyscypliny wiernopoddaństwa, ochraniać absolutyzm wład'Zy„. Generalnie linia działania partii w latach staHnizmu była prawidłowa, tylko„.
Wykarmiony i wychowany przez Stalina Chruszczow lepiej
niż ktokolwiek i·nny wiedział, że brzemienne w niebezpieczeństwa
było to wychowa.nie. Na jego <>czach sta,wiano pod śdanę najwybitniejszych działaczy państwowych ... I żeby tylko pod ścianę„:
Wyrywano paznokcie, łamano kości, odbijano nerki, pastwiono
.się i poniżaino najpodlej, zanim ostatecznie wysłano na tamten
godzinę, -iasypiał !::ez
świat. O.n także latami czekał na swoją
nadziei ujrzenia jutra, szedł na wezwanie Stalina, nie wiedząc,
czy wróci. Żył i czekał, czekał i drżał. Wykarmiony i wycho'«rany nie żywił jednak uczucia wdzięczności dla wychowawcy.
Generalna linia paxtii za czasów StalLna była bez:wz~lędnie
odrazę bu.dziło
prawidłowa, tylko Stalin nie był w porządku okrucieństwo, mdliło o:i niewinnie pnelanej krwi. Chruszcww
nie zamierzał naruszać stalinowskiego porzadku - niech wszystStalina należy osądzić
ko zostanie tak, jak był o ! - jedyn!e

półtora

kroku, śmiele się nerwowo. hz~tna zlakinlonego 1Pł·

wpadł w porządrne towarzystwo i musi porzucić nadzieję, że ~oś podsunie mu zbawczy kieliszeczek.
CMWl2lCZOW gościinnym gestem wskazuje Mżawanadze stół:

jaka, ktfuy
-No!

I Mżaiwanadze decyduje się, chwytając •tirzellbę, Wysoko

w

błę·

kitne niebo wyskaJruje talerzyk. Pac! - roZbityl Następny„. Paci
- w ·drobny mak!... I jesz.cze, jeszcze, jeszci.e•... Ro,zpromieniony
Mżawanad-re, wyrażając całym ciałem usłui.ną ~rzejmość, ostroż•
nie odłożył broń na miejsce. Jut wetknięto mu nagrodę, porcelanową statuetkę, bogato złoconą, którą przyciska do piersi.

Chruszczow zdecydowanym gestem ściąga marynarkę.
wida.ów, dobiegają
A z boku, od strony zwar•t ej giromadki
tylko, jak teraz posypią się
jawnie kpiące uwagi: uważajcie
skorupy! Spoglądam z ciekawością - k.tóż to pozwala sobie na
taką swO'bodę wobec głowy państwa? Dostrzegam pośród zebranych okazałą Ninę Pietrownę, a więc zebrała się tu rodzina
Chru•s zczowa. Ci mogą sobie pozwolić.
W haftowanej „antysemitce" na szeroko roz.stawiooych krótkich nogach z czuj.nie sterczącymi irófowymi ustami - Chru·s zczow trzyma strzelbę w pogotowiu.
Leci w niebo talerzyk, Pac - chybili Talerzyk spada 111a zietalerzyki nie tknięte„.
chybił! Pac! Pac! mię. Dmgi.„ Pac 7.idirętiwiał.
Mż.awanadze, ściskający pod pachą zł<>coną figurkę spośród dziesięciu był trafiony. ChrnTylko jeden talerzy1k
szczow odłożył swzelbę i usiadł.„
Pulchne ramiona zwiotczały, ręce opa.dły, wypolerowana głowa
zwisła bezradnie, a niew1nne iróżowe uszy z urazą sterczą na boki - cała krągła figurka wyraża nieutulo.ny chłopięcy żal. Aż
chciałoby się podejść i pogłaskać po łysej głowinie: „Nie martw
się, mały. To nic, w czym innym dasz im radę".
A z boku kpią bezlitośnie:
- Nastrzelał kaczek, że unieść trud.no.
przyciSka
Przed przybHym Chruszczowem stoi Mżawanadze,
WLOD7JIMIERZ TIENDR'IAKOW
do piersi złoconą nagrodę, przestępuje z nogi na nogę a nie wie,
,
gdzie oczy podziać. Bo też i zaz.a.rościć mu nie ma cze.go„.
.
~
..
.
„„ • i.' .: „ . ,
~
. './'t~J-.. -~
A do tego żarci.ki ze st;rony rodziny.
Nagle Chruszczow wstaje. Dopiero co zwiotczałe ciało spręża
się, ruchy &tają s.ię os:z.czędine, twarz spoważ.niała nie na żairty,
a 1·óżowe uszy sterczą już nie z urazą, a prawie bojowo.
Zarty sypią się nadal, ale Mżawanadze już wzi!ll się w garść,
odetchnął z ulgą i, z pdną psiego oddania nadzielą: patrzy, jak
'
Chruszczow bierze strzelbę.
Rękawy „antysem1tki" podwinięte, nogi rozstawione, cięi.ki tuistny byłów wychylony <lo przodu, głowa lekko opUiS2lczona czek na środku drogi, leipiej obejść bokiem!
Leci talerzyk„. Wystrzał! I skorupy spadają na ziemię. Wystrzał! .• Skorupy!.• Wystrzał! Wystrzał! Wy.strzał... Niech to diabli!
Czy to aby możliwel Tylko jeden talerzy:k spada na trawę nie
stluczony.
i wyrzucić z historii. Trudno sobie wy<>brazić bardziej niedoChruszczow zwycięsk<J odkłada broń.
rzeczne roziwią,zanie. Jeśli wód:t. był wszechwład1nym dy<Kta.torem ,
Czy był to kant jakiegoś sługusa - nie wiem. Nie wiem,
i wydawał niesłuszne r ozkazy, gorliwie z.resztą wykonywane, to
jak podr:t.uca się talerze w powietrze. Czy można w ciągu kildlaczego działanie partii uznawać za prawidłowe? Zatem, albo
ku minut urządzić to ta.k, by rozlatywały się one same, 'W donie miały z.nacze.nia, me ma
nie byr dyk1tato.rem, jego rządy
datku zgodnie z padającymi strzałami? Ale jeśli była to nawet
więc powodu, by osądzac i strącać z piedestału, albo też był nim
sprytna lokajska sztuczka, Chruszczow uwierzył w nią całą dui za.sługuje na pot~ienie na rowni z d.rogą, po której występnie
szą.
kroczył. Związek jest ścisły ...
Odłożył strzelbę i zrobił kilka kroków... Po prostu PN0S1PaGdybyż Chruszczow potrafił powiązać przyczyny i ~ut.ki, skła
cerowal się wZidłuż stołów. Jego ramiona prężyły slę, pierś i
dając posz.czegó!ne elementy w jedną całość„. Na iozczęście był
hr2lu·c h - jecLno przez drugie - l'Wały się d-0 przodu, głowa ulogika niesiOl!la, krok radośnie sprężysd;y, jak u tancerza, zaczynającego
- i basta, żadna
prostoduszny, jak niemowlę: chcę
nie będzie mną rządzić! Prostodusmość moż.e d<>dawać odwagi pas, z daleka czuło się, ż,e każ.dy mięsień pod zwairtym tłusz
w nie m.niejse.ym stopniu niż Lntelekt. Na XX Zjeżd:zie par•tii czem i każda żyłka uległy emocji. Trzeba być, doprawdy, genialChruszczow zdecydowanie zrzucił Stalina z cokolu: przf1Padinij,
prawdziwie zagrać
nym a.kto.rem, by ta·k nieszablonowo, tak
siło nieczysta! I był to skok na zlama.n1e karku.
i ramionami, i brzuchem, i nogami, naszczęście z:vycięstwa Gdyby nie ten fakt, do dzisiaj wpajano by nam, ż.e kroczymy
wet uszami! Tak może zachować się tylko ten, ko.go przepełnia
słusz.ną dirogą, wyznaczoną przez Stalina! „Czarne kruki" grasoautentycz.na radoś~. rozpierająca w sposób który nie pozwala
wałyby po ulicach miast, mistrzowie tortur gorliwie rozwijali'
jej ukryć.
by swój kunszt w katowniach i, z pewnością, kontynuowano by
Rodzinka nadal sypała żartami, bez 2'Jdziwie.nia i zachwytu nad
agresywnie rozjuszoną politykę zagra.niemą, a o pokojowym sukcesem, a ja, przyznaję, stałem z.akłopotany.
współistnieniu nie byłoby nawet mowy. Nie można wykluczyć
Nawet .teraz zdarzenie to stanowi dla mnie niepojętą zagadtego, że nad ziemią wyrosłyby grzyby termojądrowych wybu- kę, prawie cud. Jedyne wyjaśnienie, jakie mi się nasuwa - to
c11ów i ludzkość konałaby na chorobę popromienną. Któż wie, nietuzinkowy charakter Chruszczowa. Truqno było mu odmówić
jak wielka jest rola przypadku w historii, tego sławnego „moty- siły przebicia, kruszącej przeciwności, i chłopskiego nieustępliwe
la Bradbury'', zmieniającego oblicze przyszłości.
go uporu. Dowodem tego jest jego walka re Sta1tnem. Martwy
k owil Chwała prostoduszności oira-i już i strącony z piedestału wódz wszystkich narodów rozpacz.liZapra·wdę, chwała przypad1
jej śmiałemu wcieleniu, Nikicie Churszczowowi! Na,rody wszyst- wie stawiał opó.r . Wynosz.ono go z Mauzoleum a on znów do
kich kontynentów powinny wspominać go z wdzięcznością!
niego powrncał. Stara.no się zabić go milczeni~ ale on odży
O ile sam Chruszczow w swe] prostocie ducha nie liezył się
wał w tysiąca·ch swoich brązowych, marmurowy~h i g~osowych
z elementarną logiką, o tyle in.ni nie mogli sobie już na to po- kopii, ~tojących w mia9tach i siołach całego kraju, w na:llwach
Ale
i znakomicie!
zwolić. Pot~iono postępowanie Stalina wyznawców. Jednakże
geog·r aflcznych, w głuchym szemraniu
skoro powiedziałeś ,.Boże", powiedz i „Zmiłuj się" .•
jego
Chruszczow wyrzucił Stalina z Mauzoleum. wykarczow"ll
Dżin został wypuszczony z butelki i„. zakiełkowały wątpliwoś
pomniki, starł jego imię z map, nie przestraszył się milionoweci. Z powodu dyskusji nad książką Dud~ncewa przed moskiew- go głosu wyznawców. Spróbujcie odmówić temu człowiekowi siski!n Domem Literata zebrało się tak wielu niespokojnych czyły charakteru!
telników, ż.e trzeba było wezWać oddział milicji konnej - zjaA teraz z dziecLnną radością p.rzyjme>wał swoje zwycięstwo
wisko dotąd niespotykane! A w zaprzyjaźnionych Węgrzech r~~ - jedrnak rozbił talerzyki, pokazał, oo p<>trafi! Bijcie brawo!
in.terwenc.J1
dzi się bunt, zmuszający do zastosowania zbrojnej
Zaraz też rzucili się do niego z porcelanową nagrodą. A on
i natychmiastowej :mniany · rządu, wyznacz;onego w sw-01m czasie
z powagą, nie :rezygnując ze swego majestaitu, przyjął ją i .„rzu.
przez Stalina.
cił okiem na figurkę Mżawa.nadzego. A Mżawanadze kiuiał raNa poprzednim spotkaniu Chruszczow po?JWOtlil sobie na ni- dością. Mżawanadze cały promieniał dzięki Ci Boże, bu.rza
czym nieskrępowaną połajankę, ale teraz juiż wie, , że jeg-0 gość przeszła bokiem! - i przymilnie zaglądał w oczy Chruszczowomi sq inteligenci i to nie tylko tacy, ldórzy pokornie jedzą
wi...
z. ręki...
Ale uśmiech zamarł na twarzy Mżawanadzego który pochwySgojrzałem, konstatując nieskromnie, że król Midas ma długie
cił spojrzenie szefa i przyjrz.ał się swojej nag~odzie. skromnie
uszy.
przyciskanej do wstydliwego miejsca: o jej, zaszło niejakie orze. oczenie - na pocies2lnej figurce Mżawa.nadzeg<J jest więcej pozłoty.„ Chruszczow badawczo spoglądał na nie należącą d<J nie8.
go nagrodę.„
I wtedy Mżawa·nadze poderwał się i przytomnie wręczył 9worazem z maSłońce skryło się za ko;ro:ny sosen. We czworo ją stat.uetke Chruszczowowi.
larzem Orestem Werejskim i naszymi żonami - zagłębiamy się
- Zamieńmy się, Nikito Siergiejewiczu.
w odludne boczne alejki. Tutaj pośród wypielęgnowanego lasu
Nie, niczego nie z;myślam dJa lepmego efektu. wszystko od'byz pewnoścla stoi rządowa dacza. Na razie nie widać śladów jaJo sie właŚtnie tak, jak mów.ie, proszę mi wie.rzyć! Ta1k. tak,
kichkolwiek zabudowań. Wiodę naszą małą kompanię z myślą:
Chruszczow przyjął nagrode Mż.awanadzeg<J. r obydwaj byli z tej
,Rózooznajmy tere·n , skoro i tak nie mamy nic lepszego do z.rozamiany wyra~nie zadowoleni.
1
bienia".
Wtedy na cały las zagrzmiało radio:
W o<ldall słychać stłumione głosy, stonowany §wląteczny fer- Drodzy goście! Prosimy do stołu! Drod·zy goście! Prosimy!„
ment. Tuż obok, nie świadom niczego. postukuje dzięcioł. Trwa
I wszyscy skierowali się w stronę dużei;ro pasiastego tentu r~obojetna cisza, która każe mówić półgłosem.
'
pi~te~o wśród sosen. Pod nim ustawiono długie stoły.
Z bocznej alejki wyszedł ktoś i idzie wprost na nas. za.mitkliś
I ja tam byłem, miód i piwo piłem„.
my, czując mimowolne zmieszanie - idący w naszym kierunku
By :nik·t nie posądził mnie o gołosłowność załączam trećA zajest nam dobrze znany, on zaś nie wie_, oczywiście kim jesteśroy.
'
chowanego dokumentu - me:nu.
Jak należy postąpić, by zachować się naturalnie: czy przejść
obok. udając, że się nie rozpoznaje, czy też oddać ukł<Jin. A jeśli
Obiad:
zosta.n !e on przyjęty jak wyraz służalczości i w odpowiedzi skwitowany oboietnym spojrzeniem OTaz łaskawym kiwnięciem? OdKawior ziarnisty, pierożki z farszem
wieczna refleksja rosyjskiego Inteligenta, mlota·n ego ambicjonalSandacz faszerowany
nymi siprzecz;nościami, 2lrodzonymi p.rzez błahe powody. TymczaSiedź dunajski
głowę w naszą
sem na,o otka.ny zbliżył się i pierwszy skłonił
Indyk z owocami
'
strone. Bez wielkopańskości. To Leonid Breżniew.
Sałatka jarzynowa
Z lasu dobiegają wystrzały. Nie wywołują w nas glębokieg<J
Raiki w piwie
nieookoj'U, nie spoglądamy też na siebie z niedowierzaniem. MaChłodn~k mięsny
niakalna myśl - czy to ab-r nie zamach? - nie powstaje nanJ!
Buli<i,n z pasztecikiem
w głowie. Z oewnością to jakaś okolicznościowa rozrywka. Bez
Pstirąg w białym winie
pośoiechu idziemy w strone wystrzałów, odprowadzani stukiem
Szaszłyk
oboietnego na wszystko dziecioła.
Kalafior z zasmaż<ką
gromadki widzów. Na trawie
Polana pośrodku lasu. Dwie
Melon
ustawiono kilka krzeseł .i dwa stoły. Na jednym leżą strzelby,
Kawa, ciastka, słodycze różne, owoce
drugi zastawiony jest wymyślnymi porcelattlowymi bibelota.mi to nal!rody za celne strzały. Obo·k stołów - Chruszczow, Mf.a·
Wieś Siemienowskoje, 17 \lipca 1960 r.
.
wa,.,adze i inne, zuipełnie mi nie z,nane osoby.
Napoje wst}"dl!rwie pom!tnięto.
W odległości stu kroków - pokryte trawą, całkiem niewidoczZnawcy twierdzą, 'że poprzednim :razem stół był zastawiony
ne ziemia.n.ki. z który·ch w równych odstępach czasu wylait'Ują w
l!óre talerze i oekają od strzałów dobrr'ze odżywionego, zadbanego obficiej i o wiele wykwl.ntniej.
ml'lde!!o człowieka.
Młody człowiek zakończył strzelanie, odłożył broń, Pi> <:zym
oddalił sie dumny I niezależny. Prawdopodobnie bliskie stosunki. w iakich oozostaje z Chruszczowem, po~walają mu na swobodPrzekład: MAŁGORZATA URBAN-SKA
ne zachowanie. pozbawiont'! <>mak zmieszania i słitżalczości wobec
!!lowy oaństwa. Zaś Mżawanadu C7JUje się wyraźnie nieswojo.
StaTa się być jak najbliżej gospo<la:rza, bojąc się jednoczefaie
mazić eo zbytnią poufałością, zachO<WUje dysta~ nie mniej, niż
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ze dr. t
lem każdego dowódc11 więk
prz11 jego
szej ilości wojska;
musialb11 bardzo
zdolnościach
dużo pracować w dziedzinie operac'!li!le1, b11 czuć się w niej
pewme1sz11m siebie. Charakter
niezb11t siln11, latwo mu stracić
wiarę w siebie przy niepowodzeniach i nieszczęściach. Wtedy prędko b11 zrzuca? z siebie
odpowiedzialność na wszelkiego
rodzaju rad11 wojskowe. Olbrz11mia umiejętność obcowania z
ludźmi; nawet ulegając wpl11siebie. Dla
wom, nie zatraca
podwladn11ch zbyt względn11.
Dla podtrz11mania braków chaotoczenia, z
rakteru w11maga
kt6r11m by żył osobiście dobrz~,
i które by wytwarzalo atmosw nieferę ciePla i pociechę
powodzeniach. Człowiek o niezmiernych zdolnościach do pracy bez zmęczenia fizycznego.
Pod względem objętości dowodzenia.
Kandydat · mój na komendanta armii. Braki pod wzglę
opanuje
operacyjnym
dem
1z11bko prz11 jego zdolnościach
i przy daniu mu izefa sztabu,
przepracowanego już pod wzglę
dem operaC11jnym. Dotychczasowa jego praca (kilkuletni mtni1ter spraw wojskowych) przyzwyczaila go do mierzenia sil
państwa w najrozmaitszych wyzjasilkach i do oceniania
wisk o charakterze nie ściśle
pod tym wzglę
militarn11m;
dem rzadki wyjątek wśród generalów polskich. Wobec waż
dla Naności tego czynnika
przy innym
czelnego Wodza,
Naczelnym Wodzu ja niżej poddotąd kandypisany, jedyny
dat na stanowisko szefa sztaPrzy
bu Naczelnego Wodza.
poprzedniej
wielkiej
bardzo
pracy pod względem operacyjnym jeden z moich 1(andydat6w na Naczelnego Wodza.
Uwaga: Wewnętrznie bardzo
zdyscyplinowany, lecz nadczu...
ly na ukłucia i przykrości mozawsze uNależy to
ralne.
względnić i być ostrożn11m, by
mu nie niszczyć sił potrzebn11ch
jego chadla podtrzymania
rakteru w prac11 dowodzenia.
Zachowanie się takie nie szkogdyż jest
dzi przelożonemu,
wojn11
lojatnym. i w czasie

cnotq żoł'tier
przejęt11 wietką
ską - d11sc11pliną".

Wśród .JJ5 C,_e<ner!llów, którym
wów:czas~ ·Pils.U..qs.Jq wystąw,U opinię, je<iynie . tycJi . d~óch ws-

tato wymienionych jako kandydaci na naczelnego wodza.
Sikorski
Nawet Władysław
tylko na rekozasłużył sobie
mendację na szefa sztabu nawodza lub miinistra
czelnego
wojskowych w czasie
spraw
wojny. Wszystkie charakterystyki były oczywiście poufne i
się w zamkniętej
znajdowały
kopercie opatrzonej napisem:
„Otworz11ć kopertę ma prawo Prezydent Rzecz11pospolitej
za każdorazową zgodą J. Pilaudskiego, a w razie 3ego śmier
ci sam prez11dent tub za zgodą prezydenta general mianowany Wodzem Naczeln11m na
czas wojny".
Pod tym data 11.06. 1923 ro-

ku i podpisy J. Piłsudski i S.
Wojciechowska. Nie ma śladu,
by kopertę otwierał prezydent
Za.warto.ść jej znał
Mościcki.
jedynie ma.jor Aleksander Prystor, szef Oddziału V A BiuTa
Scisłej Rady Wojennej, w 1935
marszałek senatiu.
szerszy ogół nie
Ponieważ
znał tych charakterystyk, nic
dziwnego, że i spekulacje, jakie
anuto w kraju oraz w sferach
poHtycznych,
i
wojskowych
mogły być mylące. Nawet Jaofiicer linuary Grzędziński,
niowy Legionów z pułku czwartaków, byty adiu-tall'lt komendanta, w owym cz.asie dowódca pułku również nie byf zorientowany, skoro po wojnie
o
opilllię
taką
odnotował
Smigłym:

„Jego stosunki z Belwederem
w końcowej fazie ż11cia Pilnajlepsze.
sudskiego nie byly
już przeniesiony z Witna
B11ł
do Warszaw11 jako inspektor
armii, ale rzadko był osobiście
wz11wany, a sam się nie narzucaL. Wiadomość o wiz11cie R11dza w Belwederze, gdy się to
przez kilka dni zajzdarzyło,
mowala uwagę b11walców: obw komendanturze, urastała
szczezupełniała się now11mi
dnia.
byla sensacją
g6lami,
to rozumieć,
jak
Dociekano,
zwłaszcza, że nikt nie wiedział
na pewno, o czym tam mówiono, ale sam fakt, że R11dza zaproszono do palacu w Belwedeprzedtem
rze, gdzie mieszkal
p1'ywatnie Pilsudski, a nie do
Szkole PodGl SZ w dawnej
chnrąż1.1ch (dziś gmach Urzędu
Rady Ministrów) w Al. Ujaz. dowskich, świadczy, że wiz11ta
ta byla towarz11ska, legionowa,
przyjacielska, a nie zimnourzę
dowa. A p_o tem znowu długo
nic nie b11lo . słychać o kon-

taktach Rydza % Marszałkiem.
Łamano sobie glowę. czy chmur11 się zagęścily międz11 nimi,
czy też się rozwialt1, wróżono
na guzikach, czv Smigly powróci do laski, CZlł nie. Jedni
sobie tego życzyli, inni si11 tego bali".

czy
więc,
Janua~y wątpił
Rydz zajmie fotel Genera.Inego
Inspekto·r a. Nie był pewien,
ponieważ patrzył z wąskiej perspektywy niezbyt posłusznego
dowódcy pułku. Inni, stojący
wyżej nie wahali się. Ale pewjedyny, o<i
ność miał jeden
którego zależała decyzja
Jes~oe
prezydent Mościcki.
przed śmiertelną chorobą marpodczas
szałka W 1932 roku,
jednej z wizyt w Belwederze,
w trakcie rozmowy na tematy
państwowe, Piłsudskl na pozór
bez związku, ale z naciskiem
powiedział do niego:
- Gdyby mnie zabraklo, to
wojsko objąl
chcialb11m, aby
Smigl11.
O tej de.cyzji już w 1933 ro-

ku wiedziała także żona, Aleksandra PHsudska. Nigdy wię
cej w rozmowie z Mościcklm
komendant nie wrócił do tej
uznał,
kwestii, ale prezydent
iż wola ta, choć nie wyrażona
na piśmie, była wiążąca. Sprawa nomilllacji zo13tała więc przeprzed chosądzoina na długo
robą marszałka. Tym bardziej,
że dla Mościckie.go Rydz, trzymany z dala o<i poHtyki, nie
a Sosnzagrożenia,
stall'lowił
kowski, rozgoryczony intelektualista w mundurze generała,
mógł być niebezpieczny.
ednak nie wszystko wytak jednoznaczglądało
nie. Przywołajmy tu także wspomnienia na ten temat
Wadawa Jęd!l'zejewicza:

J

pliwoścl

-

rak

wątroby ł

łądka.

to-

Samego Piłsudsk·lego nie powiadomiono o d!agnozl-e utrzywróci do
mując, że wkrótce
zdrowia i odzyska siły. O
chorobie nie wieśmiertelnej
Lekarze
żona.
działa także
wtajemniczyli w swe orzeczenie jedynie prezydenta Mościc
Walerego
premiera
kiego,
i generała Sławoja
Sławka
-Składkowskiego.
tak
Piłsudska
Aleksand~a
później opisze ostatnie chwile
marszałka:

„W piątek na dwa dni przed
przyjechal do
Jego śmiercią,
francuski minister
Warszawy
Laval.
zagranicznych
spraw
Mąż nie mógl go przyjąć. Wysluchal jednak raportu Becka
o konferencji z Lavalem i omówil z nim sytuację . Pracoprzez godzinę i
wali razem
widząc
ucieszony,
Beck byl
stanie„
męża to tak dobrym
ranka mąż śmial
Następnego
się 'i żartowal z gen. Wieniawą
Dlugoszowskim. W ciągu dnia
przyszedl ciężki krwotok wewnętrzny, po którym już sil nie
odzyskal. W niedzielę wieczór

siedzenie Radv Gabinetowe;.
Rada Ministrów uchwalila ogloszenie żaloby narodowej. Minister spraw wewnętrznych zawszelkich
rządzil zawieszenie
widowisk.
Po posiedzeniu pan premier
Slawek udał się na Zamek,
gdzie zostal przyjęty przez PaRzeczypospolina Prezydenta
tej na dluższej audiencji.
O godz. 12 w nocy, po posiedzeniu Rady Gabinetowej, caly Rząd z premierem Slawkiem
na czele, udal się do Belwedezmarlemu
ru, by zlożyć hold
Marszalkowi Pilsudskiemu.
Pan
O godz. 12.15 w nocy
Prezydent Rzeczypospolitej udal się do Belwederu, ab11 zlożyć hold zmarlemu Marszalkowi Piłsudskiemu".

Lruikowsk·l przystępują do baasamowa·nia ciała . Ciało p1e·r wszego Marszałka Pol&ki ma być
zachowane dla po.tomności. W
lat później, w jakże iinparę
nych warunkach podobnie po.gjego następ
tąpi się z ciałem
cy.
Obecnie nadgorliwcy, zapewzawiesili
ne ci sami, którzy
portret Smigłego starają s·ię
doniesieniami prasowymi twociąg przesadnej i
rzyć dalszy
niezbyt potrzebnej legendy na.jbHższego współpracownika, niePiłsudskiego.
maa przyjaciela
W dniJU 16 maja ukazała się w
notatka pod tytułem:
prasie
o.rgainizmu
„Walka żelaznego
ze śmiercią". Można w niej
między iinnymi przeczytać, że:

już nad łóZkiem
portret
wi>Siał

dn. 10 bm. gdy
stanął na ziemi
min. Laval
gwaltowne
polskiej nastąpiło
Bajan po
Kpt.
pógorszenie.
raz wtóry prz11wiózl z Wiednia
samolotem prof. W eckenbacha
stan bardz~
który stwferdzil
Mimo to jeszcze w
poważn11.
piątek wieczorem, po pierwszej
naradzie z francuskim ministrem, min. Beck prz11jęty b11l
przez
na dłuższej konferencji
P .. Marszałka, a w sobotę Dostomy Chorv dlugo rozmawiał
z gen. Rydzem-Smiglym. w sowieczorem nasbotę późnvm
tąpi~ krwotok z żolądka. Wtedy
dopiero stało się jasne, że Komendantowi nie pozostaje wię
cej niż dzień lub dwa życia.
Wezwano księdza Kornilowicza.
Nad wieczorem Marszałek począl tracić przytomność, odzysZG, spojkał ją po godzinie
rzał po obecnych . (oprócz rodzin11 obecni byli: gen. Rydz.
-Smigly, gen. Włeniawa-Dlu
goszowski i gen. Slawoj-Sklad~
kDWski) skinął im ręką, westchnąl dwakroć glęboko i - zamknął oczy na zawsze.

zmaa-Rydz.a
łego
Smigłego, choć zwykle w tym
miejscu w GISZ była fotografia matki marszałka i wisiała
jeszcze 4 maja. Generał Skład
k<>wski i Ruppert zameldowali
zaże portret
Mościckiemu,
wieszono przed zgonem Piłsuds
kiego na jego wyraźne życze
nie. Prys>tor, Sławek, Schaełzel
i Kościałkowski stwierdzą późWtedy

„W

Testament
Komendanta

- „Rok 1934 przyniósł dalsze
nasilenie się troski marszałka
o swego następcę w wojsku W
wiceministrem
z
rozmowie
Szembekiem nagle wybuchnął

Tymczasem manec dobiega
i zaczyna się kwiecień.
Stan zdrowia Piłsudskiego poktóry
garsza się. Marszałek,
jest chory jut od zimy 1934,
od samego początku nie przyznaje się, iż ci~pi. Nie skarży
najbliższymi,
się nawet przed
a przed obcymi udaje, że mu
nic nie dolega. Choroba jednak
sposób je•j
pogłębia się i nie
Adiutant, oficer i piukryć.
sarz, Mieczysław Lepecki w~
dzi, że nieuchronnie zblili.a się
koniec:
takie
mu
„Ruch sprawiał
odnotiuje w wiele
trudności la.t później - że aby mu ul-

sprowadziliśm11 do mieszkania w GISZ inwalidzki wózek. Prawie nic nie jadl, byl
bardzo wyczerpany i niekiedy
zupelnie obojętniał dla świata.
się jednak 'J.V tym
Zdarzaly
stanie przerwy, w czasie któr11ch miewał okresy podniecenia ..."

żyć,

Tymczasem z.blirżał się nie<Uchronruie koniec czyniąc cOTaz
bardziej aktualną sprawę sukcesji, zgodnej z wolą marszał
ka. Wielkanoc rodzillla Piłsuds
kich miała spędzić w Sulejówku, Jednakże Komendant był
za słaby na wyjazd poza Wa:rsz.awę. Całe święta przesiedilial
w fotelu na werandzie kładąc
pasjanse i karmiąc gołębie. Z
dnia na dzień cruł się gorzej.
I choć nic nie mówił o swych
cierpieniach, było to wyraźnie
widoczne.
Piłsudska
Pani Aleksandra
zaniepokojona coraz wyraźniej
narastającej
szymi objawami
zwołanda
chorobr za.żądała
konsyliillllll z udziałem jakiegoś
ze znanych specjalistów zagranicznych. Sprowadzono z Wiednia doktora pro.fesora Wec'kenbacha. Z jego udziałem xwokonsylilll111, w którym
łano
wzięld udział lekarze polscy. Z
początku marszałek nie chciał
się zgodzić na badanie. Dopiero
po wielu prośbach i naleganiach uległ. Orzecze1rui-e było
zgodne i nie pozostal\Viało wąt-
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Gdy

mogąc wybrać, wybrał

zamiast domu

skałach orła,

Gniazdo na
Spać,

I

słychać

Tak

niechaj mnie
czerwone od
gromu
szatanów w
sosen zadumie

źrenice

gdy

jęk

żyłem.

wszystkich co
A zaklinam
mnie kochali sprowadzić zwlo1ci mojej matki ~ Sugint Wil1<.omirskiego powiatu do Wilna
i pochować matkę największe
go rycerza Polski nade mną.
serce u stóp
dumne
Niech
dumnej matki spoczywa. Matz wojskowymi
pochować
kę
honorami cialo na Lawecie i
armat11 zaniech wszystkie
grzmią salwą pożegnalną i powitalną tak by szyby w Wilnie się trzęsły Matka mnie do
wypadla
tej roli jaka mnie
chowała. N a kamieniu cz11 nagrobku Mamy wyryć wiersz z
„Wacława"

czynający się

Dumni

Słowackiego

od słów

nieszclęści~m

nie

za-

mogą

Przed śmiercią Mama mi kazala to po kilka raz11 dla niej
czytać".

'

wami państwa. Już min. Edena
poważnie
będąc
przyjmowal
chory, a z min. Lavalem pragnaradę bez
nąl odbyć dłuższą
Niestety zabraklo
świadków.
mu już sil.

Szczególną uwagę przywiązu

premierowi Januszowi Jędrze
jewiczowi. Kiedyś w tym czasie na odprawie w Inspektoracie marszalek potraktowal generała Smiglego w sposób nieprzykry i to w oslychanie
generabecności paru inn11ch
następstwa w
Sprawa
lów.
rozwiqzana
armii nie zostala
zadowalaprzez Pitsudskiego
jąco . .I to bylo naiwiększq tragedią. w .ostatnich latach życia.

końca

„N a wypadek mojej śmierci.
Nie wiem czy zechcą mnie poNiecht
na Wawelu.
chować
Niech tylko serce wtedy zamknięte schowają w Wilnie gdzie
leżą moi żolnierze co w kwietniu 1919 roku mnie jako wodzowi Wilno jako prezent pod
nogi.
N a kamieniu czy nagrobku
przeze
wyryć motto wybrane
mnie dla życia

piątek,

Do ostatnich więc chwil ży
cia Wódz interesowal się spra-

z rozpaczą: „I komu, jak umrę,
mam pozostawić tę armię polmoich gen€d'ałów
ską? Wśród
nie wi.dzę nikogo". To samo w
parę miesięcy potem powiedzial

Raport geneTalów, w kt6'Tym
poza Smiglym brati udział Berbecki, Rybak i Sosnkowski,
mial miejsce w sali konferencyfaej mieszkania Piłsudskiego
w GISZ na wiosnę 1934. Marszałek zrugal Smiglego i według Sosnkowskiego stwierdzil,
tylko
iż widzi w tym gronie
dwóch generalów zdolnych do
dowodzenia: właśnie jego i Rybaka.

Jedyny tek11t dotyczący pogrzebu - mógłby być uznany
jako ostatnia wola marszałka
był
w sprawach osobistych bez daty i napisany chwiejną rę
ką, zapewne już w czasie choroby, w łóżku, brak tei znaków przestankowych:

W

1940

roku

Miedzyński

z Romeyką
który odnotował jego wy:
rozmawiał

powiedż.

osobą
z
- „„.W związku
Miedziński
Smigłego
marsz.
długo i bardzo ciekawie wyporó:: "ch
tviaclal się na temat

je się do kilkakrotn11ch narad
to
Piłsuds
„testamentów"
jakie odbył w ostatnich dniach
przed śmiercią p. Marszałek z m.in. oświetlił mi. sprawę i~w'.
Jak „dzi~dzictwa". Kladl szczegoln11
Rydzem-Smtglym.
gen.
nacisk na metody pracy Pił
sam
wiadomo, p. Marszalek
na jego konspzrasudskiego,
wyznaczyl gen. Rydza-Smiglego
w
nawet
cyjne nastawienie
swym następcą w Generalnym
podkreślał
ż11ciu codzienn11m;
Inspektoracie. Gen. Rydz-Smigże ceza o pozostawieniu jakie~
ly miano?-Pany ~q być wkrótce
. fJO '< olwi~ :c_ ustnego czy pisanego
generqlefri bronf'.
' A. p0 Warsiąwf~,' i po całym . te~tamentu , , Pilsuds?,Ciego jest
i
l(tamstwem.
bezwzględnym
kraJu chodzą cara.z to i1ntenfalszem.
sywniejsze pfotki o testamen-

cie Piłsudskiego, który został
by nie uja1Wniać, że
\llkryty,
była
ostatnia wola zmarłego
zupełn~e inna. Jak są one powszechne i natrętne może najlepiej świadczyć Lnformacja prasowa będąca pośrednim dementi.
„Do izeregu zmy§lonych wia-

lZ maja o gQdz. 8.314 zakoń
czyl życie bez cierpienia".

C

hooiat wdedom.ość o nagłym pogoTSzeniu zdrowia
marszałka nie wyszła po-

za Belweder i Zamek to jednak
kanadotarła niewiadomymi
łami do wśc1bskich dziennikarzy. Późnym wieczorem tej niedzieli kierownik warsz.aiwskdego
oddziału Ilustrowanego Kuriera Codziennego, z·nany w kraju reportażysta Konrad Wrws
wracając ul&cą Wierzbową do
przed pała
domu s.postrzegł
cem Bruhla, s.iedzibą Mill'listers~wa Spraw Zagrankznych, znaną
mu limuzynę miinistra Becka.
Od razu połączył s:ię telefontczSłuchawkę
z redakcją.
nie
pod.niósł redaktor Bohdan Skąp
!ikd.
- Niech pan nat11chmiast Jepowiedzie pod Belweder Wydaje s tę, że
dział Wrzos. Pilsudski umarł.

Dziennikarz
reporterskiego

miał

prawdziwie
nosa. GodzLnę

urzędO<Wą
ogłos.rono
później
informację o śmierci:
„Pierwsz11 Marszałek P1Jlski

Józef Pilsudski zmarl w dniu
12 maja o godz. 20 min. 45 w
Pałacu Belwederskim w Warszawie.
Ostatniego namaszcze-nia oudzielil ks.
świętymi
lejami
Wladyslaw Korniiowtcz.
PilMarszalka
Cierpienie
sudskiego rozwijało się od kilku miesięcy. Wezwan11 z Wiednia profesor Weckenbach oraz
Stefanowski rozdr Antoni
poznali raka żolądka i wqtroby. Stalą opiekę lekarską wypod kierownictwem
konywali
Rupperta
gen. dr Stanislawa
- pplk. dr Stefan Moz°tlowski,
i
Cianciara
mjr dr Henryk
Tukanowicz.
mjr dr Felicjan
Gwaltowne pogorszenie nastą
pilo w dniu 11 maja w post•ci
żolądkowe
silnego krwotoku
go, który spowodowal oslabienie serca a następnie zgon.
Na widć o zgonie Mars.zalka Pilsudskiego odbfllo lit po-

niej, że portre·t został powieszony już po zgonie Piłsuds
kiego. A zresztą czyż w tym
stalllie agonalnym mógł marszatak dziwne połek wydawać
uczczenia swego podlec~ie
Jest to niewątpli
władnego?
wie pierwszy krok w kierunku
utwieTdzenia Rydza w cha.rakterze pomazańca. Ale czy potrzebny? Wprawdzie :Dnana pisarka Kamaniera Iłłakowiczów
na sekreta!I'ka Komend3Jllta odwspomnienotowała w swych
niach, że w r~ku 1926, w gabilllecie marszałka w gmachu
miinisteirsbwa spraw wojskowych przy ul. Nowowiejskiej
port!'e·t generała
wisiał duży
Smigłego, ale nie został on potem przeniesiony do Belwederu ani też do GISZ.
Komilowiicz
Zresztą ksiądz
nad łóżkiem marszałka jeszcze
o 8.45 wieczorem 12 ma.ja wu.~
dział zupełnie Lnny obraz.
- Skierowalem do Marszalka kilka slów pociechy, jakie
zwykł kaplan kierować do umierającego. Po czvm zapowied.Zialem, że udzielę mu rozgrzeszenia. Marszalek ponownie uniósl dloń i spojrzal na wizerunek Matki Boskiej Ostronad łóż
wiszącej
bramskiej
uczynii znak
kiem. Po czym
Krzyża Swiętego.

pned poMościcki jeszcz~
chyleniem gł.owy u łoża mnarłego po północy, a więc 13 maja, już w dniu 12 maja mianował generała dyw~ji Edwarda
Generalnym
Smigłego Rydza
Inspektorem Sil ~brojnych, .a
Tadeusza
brygady
genei-ała
Kasprzyokiego ministrem s.praw
w-ojsikowych. Jeszcze marszałek
d<>brze nie zamknął oczu, a ju!
sukcesja po nim została <>bsadzona.

N

ad Beolwederem powlewa
czarna chorągiew, wartę
honorową pełnią szwole-

MM"szałka
1 pułku
żerowie
przechodnie uPiłsu<islclego,
ohylają nakryć głowy. Od sa-

mego rana 13 maja . dolktor major Kaliciński i docent doktor

obiegly prasę
domo§~i, które
zagrani.cznq to ciqgu ostatniej
doby: 3ak zamach na kancle~aąl11
rzekomy
rza. Hitlera,
Goeringa z Kra '~ owa
wy1azd
itd., zaliczyć należv również oprzez Paris
głoszony wczoral
Soir" rzekomy tekst test~men
tu politycznego Marszalka Pił
sudskiego. Wiadomość tę opublikowala nikomu nieznana agencja „Mound-press".

Ludzie bywali w świecie wiedzdeli przeoież, że "Paris Soir"
słynie z ró:t.nych kaczek dziennika:rskich i rewelacji wymyś
lonych za bLurkieom redakcyjnym, dlatego te·ż tego ro<izaju
dementi powinno było uspokoić
Czy rzeczyopnę publiczną.
wiście? Chyba nie. Pogłoski o
skradzdoinym czy miszczonym
przetrwały wiele
t~taanencie
lat i bur.z d~ejowych skoro
addl\ltan.t marszałka kapitan Lepec.ki jesz.cze w rQku 1962 zmuszony był dementować:
„W rzeczytoiatośct Pilsudaki
posiadał do przechoW11wania opapierów
tajnych
do które; kluprzv sobie
cze nosil zawsze
lub trzymal je nil nocnym stoliku przy łóżku. Po jego śmier
ci (12 maja 1935) specjalna komisja, które; bylem jednym z
zrobiia spis
trzech członków
jej zawartoAci. Z dokumentów
publicznego znaczenia znaidowal11 się w niei dwa: pierwsz11
z kwietnia 1933 roku, kontrasygnowany pTzez prezydenta
Ignacego Mokickiego mial nasobistych,

żelazną kasetkę,

główek

wy... Wy j aśnil mi legendę
znaczenia Smiglego następcą
być rzemarszatk a, co mialo
komo „ostatnią wolą" umierającego. „Ojcostwo" tej legend11
duż11m
w
należ11
przypisać
stopniu gen. dr Ruppertowi.
ktor11 do ostatniej chwili prze.
siadywal przy lożu umierają·
cego.
objqć
mial
Po Pilsudskim
schedę Sosnkowski, lecz był on
niewygodny pewn11m sferom
legionowym, otoczenie należ11cie to Zfu.rzędowalo".

Nie było więc testamentu nie było też spisanej ostatniej
woli co do objęcia przez
Jednakże
wojska.
Smigłego
wszystko zdawało się przemawiać za tym, że Rydz był dla
wielu ludzi najlepszym kaindydatem na Gene·r ainego lnspe·k tora. Odpowiadał także w
większości obozowi legionowemu i wojsku. A w każdym
razie nie bu<lził tych o1'aw co
Sosnkowskii, który paa-tię tę
W czasie zamachu
przegrał.
majowego w 1926 r. swym
nieudainym samobójstwem, wytwardości
nikającym z braku
opowienie zdecydował
dzieć się za Piłsudskim czy za
rządem i prezydentem WojcieSmigły w przeeichowskim.
do Sosnkowskiego
wieństwie
polLtyka i
maj~cego ambicje
i-n telektualisty miał stać się
tylko generalnym inspektOd'em
się

zajmującym '

nerał

u~zanuje

Najbliź.szy

cać d ziałalności

zawieral
wskazówki co do pogrzebu, napisu na nagrobku i sprowadzenia zwłok matki z miejscowoś
ci Suginty na Lłttoie do Wilna

LEŻEŃSKI

etc.

Kasetkę wraz z zawartością
Waleremu
wręczyla
komisja
wkrótce poSlawkowt, kt6r11
tem wezwał mnie do 1iebie, do
Prez11dium Rad11 Miurzędu
nistrów, i o~w!adcz11ł, że przekazał ją panł Aleksandrze Ptlsudskiej".

wolę

zmarłego.

miał oikazać
będą przyświe„

rok

jakie ambicje

"Na wypadek wojrny z
a drugi również
Niemcami",
odręcznv, bez tytulu,

wyłączniie

jego ro·mvojem i
wojskiem,
wojny.
do
przygotowaniem
Zgodnie z tezą Piłsudskiego nie
wolno mu było wtrącać Sli~
do spraw politycznych. Wszyscy zainteresowand, a szczególnie Mościcki wiea-zyli, że ge-

nO!Wego Generalnego Inspektora.

CEZARY

•

Prezentowany tekst Jest fr&C•
mentem książki pt. „Kwatera 139",
Jest to opowieść biograficzna o
Edwardzie Rydzu-Smlgtym, kt6ra
ukaże się nakładem Wydawnictwa
Lubelskiego.

ODGŁOSY

11

Pant Jantna
aympa.tyozrue

Sm.ollńSka

zaskoczona

została

przez

laboratorium analiz
kierown.lczkę
lekarsk.Lch mieszczącego się w przy.

chodni ZOZ przy ulicy Batalionów
która„ widząc niea:,b yt
Chłopskich,
dc>bre wynbki naszej Czytelmczki,
.zaordynowała bez ni.czyjej zaehę
ty (ani: pisma, stempelika, Ważne
go Telet~nu lid.) ponowne wykonanie lllllalia:y wy>ników. Pani Janina Jest m!Je zaskoczona. My

FILM, TV, WIDEO

też.„

Na Twój telefon

8 grudnia dzina 10-15.

czekają

redaktorzy:
go-

RYSZARD BINKOWSKI

SPRAWOZDANIE Z DYŻURU
Z DNIA 1GRUDNIA198·8 R.
kilka ciekazdradził
wych faktów: jak to wpłacll 8
lat ·temu na kslążec:zkę 380 tysięcy
złotych swych oszcręcinoścL, a dziś
ma ich „aż" 500 tysięcy!!! - Dzi ś
to przecież śmieszna kwota biorąc pod uwagę ceny I ln!lację a ja naiwny,
mówił rozżalony n ie kupiłem ani dolarów ani zło
ta, tylko trzymałem te papiery w
PKO. No I zostałem oszukany!!!
ze llllilą rozmow~
swą
Zakończył
- I przestańmy
też oryginalnie:

Takie dyżu,ry to Ja 1u,b1ę ! !I Telefon cizwo1uł uez przerwy, rue
by1u a.ru. Jtdneg-0 ~y&J,1aiU w sp1 aw ie przecieitaJ'lceg-0 aacnu, 11010miast wi;zyscy oenocw przeasta.l.ffiieiua I IlUV.llS\lta ! ! !
J.>Osc
anonmiowośc.ią " .
każdym rozczeolu przez
mmione 40 lat.„" - za·uważył ba.1:trafnie ktoryś Z te1e1onuJąCy<:n
panow. Z.apewne też pod wpły
w1a.u

się

„Przecz z

.Szkol.a mistrzów", czvli PWSFTvtT w Z.OdZł

Mieczysław

z

ieJ byio na

PTof. Colin Youna

azo

".i-

wem telew.;zyJnego spot„a.xua
- Mlodowic:. przeważała tematyk.a el<onom.iczno...r<nJiczemowa.

lęsa

I kryty·kować tę
kompromitować
cale szczęścde, że ona
opozycję;
jest! Toż to przysłowiowa sól I
pieprz polityki i ekonomii w każ
dym norma·lnym kra}u. Mocże nie
byłoby miliardowych strat i dlugów, gdyby właśnie opo2ycja dzl.ałała wcześniej„.

Pan Jan Bartczak zbulwersowany JeSI wydarze1U<1m1 związanymi
z s~Jq Ra<ly i~aroaowe;, opisanynu p1zez 11:01. Bogaę .M.adeJ. - 'J.O
by
ustyszaiem k.arygO<ine
tak zachowywali się radni; c1
„1Uyształow1 " , ktorycu listę prze ustawia.no nam do wyboru... Czytemu;; ubo1ewał rowmez nad muw miesc1e nad.em widocznym
wars1wy
dyskretnej
wet spod
opowiada! o pojemrn.kacn
śn.1.egu,
peLnych smiec.i na autobusowych
1 tramwaJ<>Wych przystankach, wybitych szybach w wlatach tamże .
Znow nie ma luciz.i. do roboty? A
może dajmy zarobić przy porzą.d
ou
kowan~u miasta studentom? -

A t~raz UWAGA! Do wszystkich
lokale własnoś
zamieszkujących
Czytelnik,
zatelefonował
ciowe!
pocztą
się
dowiiedział
sam
który
adminis,tracje rozlż
pantoflową,
zbyt wysokie, omyłkowo
liczają
naliczone lokatorom opłaty administracyjne Rozllczają - tym tylko, którzy o tym wied<Zą, ze stodo
pismem wystąpią
sownym
PGM, no l przy sprawie „będ-ą
fizycznie nie
Pieniędzy
chodzdć" .
zwrócą, ale wkaLkulują w następ
ne opła,ty. - Lokatorów nilk·t nie
CzytelnHc wyraźnie
przeprosi
„zna życie" w PRL - a,Je nlech
pan o tsm napisze: nlk-t ich też
nie zawiadomi!!! A to z pewnoś
cią kilkadziesiąt tysięcy lokatorów
w Lodzi... No więc ja Was Czytel-

gerował.

Pan Edward Kutela znów chwaBogdę (sile!). TWlierdzi też,
za mało wciąż wrukJii.wycn, bezkorupromiwwych, krytycznych maLodzi i
dotyczących
teriałów
ol<oiic. Słusznie tei
najbliższych
proponuje, by nie ty1ko pisać
„biurokracja", „urzędnicze dztała„
Ilia", ale konkretnie informować
gdzie, kiedy, KTO . Mniej ogólnikow, choćby najba1dziej krytycznych, więcej - na.zwisk i szczegółów. Podpisuję się po<i tym obiema rękami •.•
li koi.
że

Prof. Beata Sauerovo.

Prof. HenTYk Kluba leslawa ParzyjaQl11

rektor PWSFTViT

w towaTZystwie Bo-

nicy „za\\'ladamiam"!

Paru Teresa Benke, łodzianka
choc zamieszkała w ł.as·ku, opowiedziała ll1i z konieczności w ogromnym skrócie historię swej
pracy zawodowej w łócl7Jktm przePraca przebiegała pomyś l
myśle.
nie do tego stopnia, że pani Teresa wyjechała „za chlebem" do
Australii, na prawie siedem lat.
w Lasku,
zamieszkała
Wr<>Clła,
późni.ej odezwała się choroba w1eilcowa, a jeszcze później zaczęła
korespondencja z ZUS . Czytelnicztta- kwituje to jedhym zdaniem:
- l1 nas nie Uczy się człoWllek,
Ucią się pueplsy, papiery, stem-

W obiektywie
GRZEGORZA GALASIŃSKIEGO

pelki...

Pan Tadeu&:& Ignaczak od wrześ
be-z.skutecznie poposzu,k uje
trzebnej dla syna „Historbi do Zasadniczej Szkoły zawodowej" i
malarskich".
„Technologu robót
prawsą
obowiązujące,
Kslą:bki,
dztwym rarytasem, panie w księ
garniach tylko wzruszają ramionami, nte mogąc n1iC pomóc. A
z Czytelników posiaktoś
może
da niepotrzebne wspomniane egzemplarze „Histońi" t „Technologii" . Pan Ignaczak C2!eka pod telefonem - 36-39 44.
- Zask-ar:l:yłbym do sądu, tylko nie ma kogo!!!„. - zaczął swą
opowieść pan Mieczysław Klimecki. - Ja jestem nai,w ny . ja>k dziecko, bo uwierzyłem w te o.p ow!ada,ne l reklamowane w telewizji
bzdury z cyklu „Zbieraj w PKO",
„Ziarnko do ziarnka ... ". Tu pan

nia

Prof. Borys Punczew

Stani.Sław Janiszewski wzrusię słuchając rad1oweJ wypowiedzi Główne~o Komisarza Spisowego. Wzruszyli się pewnie wszyscy słuchacze - gdy1 dowiedział
niejest
spis
że
się,
dla zaplanowama właś
zbędny
ciwej ilości miejsc w żłobkach l

Pan

SLył

przeclszkoiach w m.Jastach, a we
wsiach nie da się beri niego ustalić stosownych relacji w.„ skupie
ro1nych. Ja myślę, że
płodów
„Szpl!lki" oraz mój ukocha.ny Lewy Ma>rgLnes w „Przeglądzie Ty·
godniowym" wychwycą te ra rytasy. (Przy okazji telelonicznej rozmowy: dziękuję za pochwały dotyczące mojego maten.alu o wa kacyjno-granicznych przygodach). Te:t
uwau.m, że w rold rachnustl"~ów
mogłaby wystąpić mlo<izleż ilmych
klas niż maturalne akurat. A mostudenci
renciści,
emeryci,
że
chcieliby dorobić? Poza tym: wrócimy jeszcze do spraw przyznawanych w Łodzi dzioateczek
rekreacyjnych.„
Młody człowiek, który ki.łka dn.l
temu nłe zos~ co prawda pooblty, choć mu grożono, a jedynie
01rzymal kopnia'ka od pana, który wysiadł z karetki przed Jednym z bloków w osiedlu Nowe
Chojny - podał swoje imię, nazwisko, podał dokładny adres. Mło
wówzwrócił
dzieńcom, którym
czas uwagę, ltl: wjechali samochodem w świieoo zasadzone krzewy,
przypominamy numer rejestracyjny ich auta: LDA 107R. Gdyby
chcieli przyjść do młodego czlowLeka na przykład z przeprosinami - podamy resztę danych ..•
Pan Jan Wilczyński zżyma się
na<! „terminowością" dostaw prenumerowan~ich czasopism. Właśnie
dla syna „Młodego modedostał

lania" z czerwca, a uSe.zam" za.-

Wiera aktualny prawie przepis na
w1e1kanocną . Czy-tel·
babkę, bo nLk sugeruje również, byśmy wzorem kolegów z „Expressu" zaczęli
sprzedawać „Odgłosy" na ulicy, „z
ręki" . Kto wie . .?
Pan Zygmunt Tomczyk zaczął ostro: - Za Gierka jak podw yżRa
to był
jakaś wynoslła 5 złotych wielki szum! A teraz?! Piso: pan
do.kładnie: niedawno kupiłem mukosztowała

sztardę

Pan Ja,n Muras dowiedział się
w „Polmozbycie", iż na swojego
wymarzonego FS0-1500 musi jeszcze długo poczekać, bo od ,ęzerw
ca do końca 1983 roku tych pojazdow nie ma, nie wydaje się, a
tu wszyscy „trąbJą" o po<iwyż
kach! Zasięgnąłem Informacji u
tak zwanego źródła: rzec:zywlście
FSO O<I czerwca łódzki
tychże
„Polmozbyt" otrzymał niew~lkle
te zaś były przeznaczane
Uości,
na realizację asygnat oraz tak
zwanego eksportu wewnętrznego .
PO<lwytkl pan Ja.n ponoć ma się
nie oba,wlać , bowiem ma zagwarantowaną cenę końca- 1987 roku.
A firma dołoży starań, by w najbliższym czasie ..•
Pan Zblgn1ew Bilczyfnkl nanena brak gazu w posesji przy
ulicy WóLczansklej Z1 Od lutego
1987 roku . Wymhmę instalacji zakończono, nie ma jedynie ja!k popodłączenia,
wiada - · głównego
które powinno znajdować się na
Sugeruje by
bu.dyn~u.
zewnątrz
mimo to podłączyć dom do sieci.
Nie wiem, z gazem żartów n le
ma, uciążliwa modernizacja niewątpll,wie trwa dlugo, poczekajmy
na opinię w tej sprawie samych
gazowników ...

kał

Z panill B.M. (anonimowość uzasadniona) ucięliśmy so·b ie ciekawą pogawędkę na temat stalinizmu, jego resztek, Jud!zi, którzy
wówczas byli postrachem, dzJś I znów
funkcjonują.
nieźle
też
powtórzy! się sygnał : „- Piszcie
jak najwięcej o latach 50, w Ło
dzi, o ludziach, o których dzislel•ze młode pokolenie nic nie wie,
a powinno.„".

85

zł.

Dzisiaj poszedlem, a ona Już kosztuje 1051 W ubiegłym tygodniu
kupilem k!.lograin pstrąga, innych
juiż nie było, zaplacUem 950 zło
tych, dzisiaj idę, a·ż mnie zamurowało: 1150 już cena stal!!! Albo
te bzdllil'y co w „Dzienniku" o dwukrotnej z.m.lanie ceny pliwa powypisywali, żeby cizlennhlcarz uwierzył w taik.le bajki. A pan to r.apiszesz„.? I Pewnie że napiszę , nie
wiem tylko czy pstrąg stanie.je„.
I jeszcze miałem jeden telefon,
kaplitalny, dotyczący różnych wesołych przypadków, jakle mają miejsce w szacownym .,zbowldzie". Piszę tak enigmatycznie, bo wlerzę
1
że wkrótce uda mi się „sprzedać'
tę historię w szerszej nieco for.
mte„.
wszystkde telefony,
Dziękuję za
przepraszając. jeś1t relacje z wielu rozmów są nieco skondensowane Wszyt;tklm w imieniu swo·l m
i kolegów dziękuję serdemm le za
życzen1a świąteczne 1 noworocz·n e.

DARIUSZ
DOROŻYŃSKI

na specjalne wyda·
i noworoczne nanaszego reportera
dopiero w styczniu. Dokładny ter·
mln I nazwisko podamy w następ·
nym numerze.
Ze

względu

nie świąteczne
stępny dyżur

I
Prof. Lengsfeld - rektor Szkoly Prof.. Aleksander Nowi/wW
Fłlmowej w Monachium

WCZASY, OBOZY
1

WEEKENDY NAROIARS[{IJ:E

MSP uPRYZlMAT"
Gpółdzielcza Agencja Turystyczna
F

-

Vroczyste posiedzenie SeMtu PWSfTViT z ·. okazji 40·lecio.
wstania szkoty

Na uroceystoścl 40 · lecia PWSFl'viT pn;ybylo do Lodzi wielu wybitnych gości ze świa·
ta filmu, wśród nich liczni absolwenci l~clz· ·
~iej uMeloi filmowej . W sympozjum ąt. „See·
oariusz - z,fawisko sztuki i rzemiosła" (skąd
wzięli m,in. prof.
pachodzą. zdjęcia) udział
Colin Young - prezydent CTLECT; prof. B.
Sauerova - prorektor Szkoły Filmowej w
CSRS: 1>rof. R. P11n<lzew - prorektor Szkoły
Filmowej w Sofii, absolwent łódzkiej uczel·

12 ODGLOSY

po- Aleksander

Borodio.nski narzysta ZSRR

sce-

ni; . prof. A. Nowiltow - rektór WGIK w Morektór , Szkoły
skwie; prof. W. Lengsfeld Filmowej w Monachium; prof. A. Zuckerman
- rektor Szkoły Filmowej z Izraela; H. Cbmura - ·prof .Szkoły Filmowej w Babelsburgu
z Sofii, absol(NRD); · prof. W. lkonomow
went łódzkiej uczelni oraz wielu wybitnych
tw6rców z kraju i z zagranicy.

-

wczasy

SWIĄTECZNE

R

E

w Bukowinie Tatn., Krynicy,

Krołclenku,

.T

E

Karpaczu,

wczasy w pozostałym okresie zimowym w Szczyrku, Rajczy, Istebnej, Kamesznicy,
Rabce, Ochotnicy Do>lnej i Górnej, Szczawie, Niedźwiedzlu, Bukowinie. Tatrz,
Zakopanem, Porębie Wlk.,

Wiśle,

„Dziecięcą Szko~ Narciarską"

w Bukowinie Tatrz„ pod kienmkiem miskza

Polski

instruktorów PZN,
weekendowe mJazdy narciarskie autokarem w rejon
sesp6ł narciarski „Tobołów"?!!).

Zapisy i

sprzedaż

godz. 10-16.

Poręby

WJik,-K,ominek (nowy

w siedzibie Agencji, przy ul. Jaracza 9, tel. 32-83-79,

c~dziennie w

SEBDECZN!IE ZAPRASZAMY!
3414/K

M.Z.

NR 50 (1602), 11 GRU!DNTA 1988 R.

Na kolumnll' „rot:·mlkl. r~t:v. oplnłi" puhntmJemy
d•l1· ~I •11•ln"•rnmv ą<>hlP mn71iwi-~r <1'trót.6w

tytko tlsły poc1płsaae Imieniem I nazwiskiem, • poc1anłem adresa. Acłrea ł nuwłsb

JĘZYK

POLSKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ
NR 173 WWDZI
uwag do zamieszczonej w nr
mgr Tadeusza Szymańskiego na ,
niewłaściwego nauczit.nia jęzY'ka
polskiego w Szkole Podstawowej nr 173 w Łodzi". (?). Jako mąż
zainteresowanej czuję się do tego upoważniony, skoro jej osoba
została pomówiona o czyny nie dckonane ciraz o .niedopełnienie cudzych obowiązków.
1. Mgr Tadeusz Szymański przedstawia w uprzednio wymienionej notatce wyliczenia dotyczące ilości · dni opusz;...::onych przez
w to wolne soboty i niedziele. Ciekawe są wyżonę wliczając
niki tych obliczeń w odniesieniu do roku sz~olnego 1!185/86. Nie
jest prawdopodobne, aby opuszczając 37 dni (łącznie z wolnymi
sobotami 1 niedzielami) nauczycielka języka polskiego nie była
obecna na 75 go~inach lekcyjnych w jednej tylko klasie IV.
2. 2 maja 1987 roku -żona została poddana powtórnemu zabiegowi usunięci-a płatów tarczycy zaatakowanychi1110wtworem. Od 21
marca 1987 r. do 16 sierpnia 1987 r. przebywała na zwolnieniu,
w czasie którego: byla przygotowywana do zabiegu, dokonano zabiegu, z03tała poddana leczeniu szpitalnemu oraz leczeniu pozabiegowemu. Okres wakacyjny objęty zwolnieniem został przez
mgr Tadeusza Szymańskiego sumiennie wliczony do liczby dni
opuszczonych przez nauczycielkę w roku szkolnym. Z przebytym
szkolnym
roku
zabiegiem wiąże się większość zwolnień w
1987/1988. Zainteresowanych, jakie niedomagania organizmu może
spowodować zabieg (w dodatku powtórny) usunięcia płatów tarczycy, odsyłam do lekarza specjalisty lub specjalistycznej bibliografii. Dyrekcja szkoły została powiadomiona dużo wcześniej o
konieczności poddania się zabiegowi. Na początku roku szkolnego
jej stanu
1987/1988 żona prosiła dyrektorkę o uwzględnienie
zdrowotnego podczas układania planu zajęć oraz przydziału klas,
tak aby było możliwe zapewnienie fachowych zastępstw. Niestety,
prośby żony nie uwzględniono.
3. Przyjmując zwolnienia, które trwają kr6cej niż 5 dni za
zwolnienia krótkoterminowe, z obliczeń dokonanych na podstawie
wpisów do książeczki zdrowia żony, wynika, że na ogólną liczbę
245 dni niezdolności do pracy w ciągu 3 lat, tylko 20 dni było
objętych zwolnieniami krótkotrwałymi. Dlaczego więc mgr Tadeu.sz Szymański pisze: „nauczycielka destarczała krótkotrwałe
zwolnienia"? Chyba, że przyjmiemy, iż ciągłe zwolnienia trwają
ce w sumie pół roku są krótkotrwałe. Lub też dalej: „często
nie informując wcześniej o ewentualnym nieprzystąpieniu do
pracy, co utrudniało zorganizowanie fachowego zastępstwa". Nie
jest chyba możliwe przewidzenie terminu niezdolnojci do pracy,
więc w jaki sposób miała żona uprzedzić dyrekcję?
w
4. Biorąc pod uwagę stan swojego zdrowia oraz sytuację
jakiej znaleźli się uczniowie, żona poddała się w sierpniu 1988
roku dokładnym badaniom lekarskim. Ich wyniki dały podstawę
do ubiegania się przez nią o płatny urlop dla poratowall'.lia
zdrowia. Po złożeniu odpowie<lnich zaświadczeń żona taki urlop
(a nie decyzją Komisji Lekarskiej o powstrzymaniu się od pracy
- jak zasugerowa:-io w notatce) uzyskała.
5. Bardzo często mówi się o tym, że praca zatrudnionych osób
powinna być oceniana na podstawie jej efektów. Jeżeli żona mia\a \aki lekceważący sfcsunek do swoich obowiązków, jak sugeruje
mgr Tadeusz Szymański, to jak wyjaśnić fakt, że jako jedyna
spośród 4 polonistek w szkole przygotowała właśnie z wymienionej w notatce klasy uczniów do konkurs•.i „Moja Mama i jeJ
,praca" organizowanego przez Kuratorium Oświaty i Wychowania, w którym to konkursie w roku szkolnym 1986/1987 uczeń ua w roku szkolnym 1987/1988 uczennica
zyskał wyróżnienie
zdobyła nagrodą 11 stopnia?
6. Chcialbym pogratulować mgr 'radeuszowi Szymańskiemu
nauczycieli
osobowych
wspaniałego rozeznania w sprawach
Szkoly Podstawowej nr 173 oraz wyrazić uznanie dla jego troski
o pozyskanie dla szkolnictwa jak najlepszych pracowników. A
kim jest mgr Tadeusz Szymański? Zastanawiają
1woją drogą cym jest dla mnie fakt, że odpowiedź na anonim zamieszczono w
prasie nie konsultują,c tego z osobą zainteresowaną, wielokrotnie wymieniając jej nazwisko i dodatkowo podając fałszywe informacje. Wydaje mi się, że sprawdzenie rzetelności informacji
należy do obowiązków zwierzchników, do których one docierają.
W szczególności informacji zawartej w ananilma.ch. DotY"CZY to
także dziennikarzy i redakcji, które przekazane informacje zamieszczają. Poza tym wszystkim, publiczne ogłoszenie nazwiska
(nawet przestępcy) możliwe jest tylko po uzyskaniu zgody zainteresowanego lub prokuratury czy sądu. W przeciwnym razie
fakt taki daje podstawę do domniemania znieważenia lub obmoredakcji
wy osoby, której nazwisko jest ogłaszane. Być ' może
"Odgłosów" to nie dotyczy?
A może anonim dotyczył zupełnie innej szkoły, innej klasy lub
Innej osoby - a słuszny jest jedynie podpis pod notatką? Przecież
anonim :i:.najduje się w gestii mgr Tadeusza Szymańskiego! Być
może chodziło tylko o przekreslenie osiągnięć żony, skłócenie ~j
ze środowiskiem zawodowym, uniemożliwienie jakiejkolwiek :kariery zawodowej i doprowadzenie jej do stanu permanentnej
frustracji?
Proszę mgr Tadeusza Szymańskiego o publiczne wyjaśnienie
powodów znieważenia mojej żony, a redakcję „Odgłosów" o umożliwienie wyżej wymienionej zadośćuczynienia mojej prośbie
oraz o zamieszczenie niniejszego wyjaśnienia.
Chciałbym przedstawić kilka
„Odgłosów" odpowiedzi
„anonimową prośilę w sprawie

46/1988

KRZYSZTOF PRzyBYSZEWSKl
zgodnie z prośbą - list Krzysztofa PrzybyPublikujemy szewskiego, chociaż zgodnie i art 33 pkt. Z „Prawa prasowego"'
osoba
mogę odmówić publikacji, ponieważ autorem listu Jest
„której nie dotyczą fakty przytoczone w prostowanym materiale".
Pomińmy jednak względy formalne. Mgr Katarzyna Przybyszewska ma prawo do przedstawienia swoich racji i moim obowiąz
t :em Je~ t Jej to umożliwić.
Przy okazji można b~dzie wyJa3nić zasady, na jakich funk·
cjonuje kolumna: „Polemiki - Listy - Opinie" oraz sporządza
poprzez
się relacje z reporterskich dyżurów, gdyż zasady te Ich nieznajomość - budzą ciągli' nieporozumienia.
Najpierw może okoliczności ukazania się listu pigr Tadeusza
Szymadsklego.
1. Wielokrotnie wyjaśniałem, że w redakcji nie bierzemy pod
uwagę anonimów, listów podp:sanych tylko samym nazwiskiem
- cięsfo zmyślonym - i temu podobnych. Pierwszą naszą czynnością Jest sprawdzenie, czy list ma wyra'!nie podpisanego autora.
Lis~ ojca Jednego z uczniów SP nr 137 w Łodzi był podpisany
łm'e„'em i na'Ewlsklem, ale z zaznaczeniem, że jest ono fałszy
we. Z tego powodu nie ukazał się na naszych lamach. Był to
wo;•~ kie odp!s listu skierowanego do wladz oświatowych. Ponieważ nif' było 'nne_go sposobu powiadomienia autora listu o wynikach kontroli - nie wnikam w łeb prawdziwość - zdecydow:J.nmy o;!e na publikację odpowiedzi mgr Tadeusza Szymańskie
go falrlf! hyly faktyczne okoliczności tej publikacji. Wszystko,
có '!tara o;fę sugerować Krzysztof Przybyszewski Jest pozbawione
J~ ... f'.!1rolw'rk racji I są to tylko Jego domysły. Ale sprawa 11ię
n' •„m n'e 1•111\czy.
2 lm1czeoj wygląda sytuacja podczas dyiur6w telefonicznych.
Pr" i..,y aaszyrb rozmówców o podawanie danych, które p6tnie.i oka1!uJą się niezbędne przy podejmowaniu interwencji. Nie
w~zvscy chcą z tego korzystać, a Jak się kilka już razy przelcott" l'ś""Y • niektórzy podają dane fałszywe.
funkcjonowanie
Dyżur reporterski, relacja z łego dyżuru l
kolumny: „Polemiki - Listy - Opinie" dokonuje się na zasa-
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dzie wzajemnego zaufania. Staramy się teJ zasady nie zawieśc.
Czytelnicy postępują Jednak r6żnie i musimy być priygotowani
na pewne ryzyko.
3. Przypominałem Już kilkakrotnie, że 1 art. 15 pkt. Z „Prawa
pr.asowego" zobowiązuje dziennikarza do „zachowania w tajemnicy: 1) danych umożliwiających identyfikację autora materiału
prasowego, listu do redak1.:ji lub innego materiału o tym samym
charakterze, jak również innych osób udzielających informacji
opublikowanych albo przeznaczonych do opublikowania, jeśli osoby te zastrzegły nieujawnianie powyższych danych, 2) wszelkich
informacji, których ujawnienie mogłoby naruszy(: chronione prawem interesy osób trzecich" Ten obowiązek nałożony na dziennikarza „Prawem prasowym" stanowi jednocześnie gwarancJ~ dla
naszych Czytelników, że ich dane osobowe, jeśli Je zas~rzegą, nie
mogą być ujawnione, gdyż inaczej stanowi to naruszenie prawa
i podlega karze. Przestrzegamy teJ zasady bardzo skrupulatnie.
Rozmowy telefoniczne podczas dyżurów reporterskich traktujemy Jako „listy do redakcji" 4. Zarówno kolumna: „Polemiki - Listy - Opinie", jak I relacje z rep0rtersklch dyżurów są traktowane na zasadzie „wolnej
trybuny". Intencją naszą jest udostępnienie Czytelnikom miejsca
dla publikacji ich poglądów, uwag, zastrzeżeń, opinil. Jest to
forma kontaktu z Czytelnikami. Opiera się ona na zasadzie wzajemnego zaufania. Redakcja nie jest ani w stanie, ani w oho~
wiązku sprawdzać każdą Informację zawartą w rozmowie telefonicznej z rep0rterem „Odgłosów", bądż w liście do "Odgło
sów". Publikujemy je na odpowiedzialność ich autorów.
Ryzyko, jakie ponosimy, wydaje się mniejsze od potyłku, Jaki
pismo daje Czytelnikom dla wyrażenia ich poglądów i opinii.
5. Jak wygląda sprawa „publicznego ogłaszania nazwiska"?
„Prawo prasowe" w art. 13 chront osoby. „przeciw. którym ~o
czy się postępowanie przygotowawcze lub sądowe, Jak również
dane osobowe i wizerunki świadków". Zanim nie zapadnie prawomoeny wyrok, człowiek jest tylko podejrzany o naruszenie
prawa. W toku śledztwa, bądź w sądzie, moie się okazać ni~
winnym. Dlatego, zanim nie zapadnie prawomocny wyrok, nie
należy ujawniać nazwiska podejrzanego, chyba że sąd lub prokurator postanowi inaczej.
Nie dotyczy to natomiast ludzi zajmujących się działaluoAeią
publiczną, osób znanych i tak dalej. Nauczanie w szkole jest
przecież dz!ałalnością publiczną. Nazwisko nauczyciela znane jest
uczniom l ich rodzicom, absolwentom szkoły i nauczycielom z
innych szkół. Każda działalność publ!czna - czy nam to się pop0dlega puł:licznemu osądowi. Tak jest równieł
do~a czy nie w przypadku mgr Katarzyny Przybyszews1deJ.
Działalność nauczyciela ma również znaczenie społeczne. l jako
taka podlega społecznej krytyce. Jeśli w szkole Jest da organizach pracy, choruJit nauczyciele, są nieobecni w szkole, to cler·
pią na tym przede wszystkim i jedynie dzieci, to rodzice maJą
prawo do krytyki takiego stanu rzeczy. A nam - jako pismu
- nie wolno przymykać na to oczu i udawać, że nic się nie
dzieje.
Podejmując publicznie krytykę nigdy nie odmawiamy kryty·
kowanemą prawa do obrony, do przedstawienia Jego racji. Pomając bowiem wszystkie racje można wyrobić sobie w miarę obiektYWIU\ opinię. Tak postąpiliśmy z listem Krzysztofa Przybyszewskiego. Jeśli mgr Tadeusz Szymański będzie chciał - Jak
to sugeruje Krzysztof Przybyszewski - wyjaśnić, skąd się wzięły
błędy w wyllc"Zaniu nieobecności w pracy mgr Katarzyny Przybyszewskiej, też nie odmówimy mu miejsca.
LUCJUSZ WŁODKOWSKI

JAK PRO'DuKUJE SIĘ FALSZ'YWYCH
BOHATERÓW?
Radio „Wolna Europa" nadało 28 listopada 1988 roku w au·
dycji „Panorama dnia - Magazyn aktualności" i powtórzyło 29
listopada 1988 roku następującą wiadomość z Łodzi - przekazani\
przez Jana Minkiewicza z Amsterdamu:
,.Marek Błaszkowski, tegoroczny absolwent UŁ, er.Jonek Komitetu Założycielskiego NZS, współpracownik tygodnika „Oddo
głosy'', został zmuszony przez red. Lucjusza Włodkowskiego
rezygnacji ze współpracy.
Powodem był artykuł o NZS zamieszczony w nr z :O listopada
oraz złożony do druku artykuł o polskiej energetyce jądrowej.
Redaktor „Odgłosów" uznał, że rioglądy Marka Błaszkowskiego
są zbyt ekstremistyczne i nie pasują do oficjalnej gazety".
W związku z tym MAREK BŁASZKOWSKI złożył następujące
oświadczenie:

„Oświadćzam, że informacja podana przez Radio „Wolna Europa" 28 listopada 1988 roku, jakobym został przez redaktora
Lucjusza Włodkowskiego zmuszony do rezygnacji ze współpracy
z „Odgłosami", jest fałszywa . Fakt taki nie miał miejsca. Powodem takowego „zmuszenia" nie mógł być oczywiście artykuł
o Niezależnym Zrzeszeniu Studentów. Artykuł ten napisałem na
zlecenie redaktora naczelnego i został on wydrukowany w numerze 47 „Odgłosów". Także fa,kt, że młodemu dziennikarzowi
poleca się poprawić złożony tekst nie może być odczytany jako
represja. Artykuł o polskiej energetyce jądrowej polecono mi
uzupełnić o opinię ministra ochrony środowiska, ponieważ informacje zebrane dotąd dawały niepełny obraz. Nikt też jednak
nie mówił ie opinia Komitetu Obywatelskiego „Czuwanie" nie
będzie wydrukowana.
Informacja podana przez „Wolną Europę" nie pochodziła ode
mnie ani nie została ze mną uzgodniona. Jest to typowa plotka".
MAREK BŁASZKOWSKI
Każde pismo na całym świecie ma prawo dobierać sobie takich współpracowników, jacy są mu potrzebni i jest to prawda
znana każdemu, kto choć odrobinę zetknął się z dziennikarstwem
w sposób zawodowy, a nie amatorski. Ubawiła mnie więc setnie
ze
wiadomość, że można kogokolwiek zmuszać do rezygnacji
współpracy. Po prostu nieudolnym współpracownikom nie drukuje się złych materiałów.
Współczuję natomiast słuchaczom „Wolnej Europy", jeśli bowiem wszystko, albo choć jakaś część, wiadomości przekazywanych z kaju jest tak prawdziwa, jak ta o Marku Błaszkowskim
i „Odgłosach", to moje serdeczne gratulacje z powodu poziomu
I umiejętności, jakie posiadają współpracownicy „Wolnej I!!uropy". Nie podpowiem jednak, co bym z nimi zrobił.
LUCJUSZ WŁODKOWSKI

BOLESŁAW BIERUT W 'MINSKU
Z zainteresowaniem przeczytałem szkice o Bolesławie Bierucie
w nr nr 45-47 ,,Odgłosów" i chciałbym su~ podzielić informacją.
która być może częściowo wyjaśni problem skąd B. Bierut wrócił
w 1943 do kraju - z Moskwy czy z Mińska?
9 grudnia 198~ roku, będąc w Moskwie, miałem przyjemność
oczywiście w związku z moimi własnymi zainte·
rozmawiać rerowaniami badawczymi - z prof. Fiodorem Troflmowi·czem
Konstantinowem, pracownikiem Instytutu Filozofii AN ZSRR, a
w latach 40. m. in. działaczem Komsomołu szczebla centralnego.
Ponieważ prof. Konstantinow znał osobiście B. Bieruta, więc przy
okazji pytał mnie takie o ocenę jego postaci w naszej historiografii. Sam bardzo ciepło wyrażał się o Bolesławie Bierucie (co
jest bardzo chrakterystyczne dla działaczy radzieckich okresu .
stalinowskiego, podobnie jak ich niechęć do W. Gomułki) i m. in.

aa tyczenie zainteresowanego załrzymuJemy do wtadomoAcl re-

opowiadał, że w 1947 roku, jadąc do Warszawy na II Plenum
Komitetu Og6lnosłowlańskiego, wiózł dla niego osobisty list od
J. Stalina. Przy wręczaniu tego Ustu, w trakcie bard7JO szcze1"17j
i poufnej rozmowy, B. Bierut miał zwierzyć się F. Konstant1nowowi, że czuje się bardżo samotny wśród swoich politycznych
przyjaciół, ponieważ żadnemu z nich nie ufa (czyżby pozowanie
na Stalina?).
Pełnym zaufaniem obdarza tylko swoją bliską współpracowni
cę, którą poznał jeszcze w czasie wojny i która była wtedy żoną
znanego pisarza. Kobietę tę - i tu zaczyna się najistotniejsza
(prof. Fiodora T.
część Informacji - , o imieniu Jadwiga (?)
Konstantinowa zawiodła pamięć lub nie chciał udzielić bliższyćh
informacji) B. Bierut poznał w Mińsku, kiedy był tam za•
prowadził
trudniony w niemieckich batalionach pracy, gdzie
„robotę dywersyjną", o czym miał wiedzieć m. in. Pantelejmon
K. Ponomarienko (w latach 1938-1947 I sekretarz KC KP (b)
Białorusi, w latach 1942-1944 naczelnik Centralnego Sztabu Ru·
chu Partyzanckiego). Zresztą, jak mówił prof. Fiodor T. Konstantinow, on sam także wtedy przebywał w Mińsku. Po wyzwoleniu Białorusi przyjaciółka B. Bieruta miała duże nieprzyw
jemności, ponieważ spotykała się z Niemcem (Bierut chodził
uniformie niemieckim), a nie mogła udowodnić - bo sama nie
z kim rzeczywiście się spotykała. Wszystko zakoń
wiedziała czyło się dla niej szczęśliwie, kiedy B. Bierut został prezydentem
i w prasie radzieckiej pojawiły się jego fotografie. ·
W czasie jednej z oficjalnych wizyt w Związku Radzieckim B.
Bierut w drodze powrotnej do kriaju zatrzymał się w Mińsku i
zabrał ze sobą swoją przyjaciółkę, która stała się jego najbardziej zaufaną współpracownicą (czyżby chodziło o Wandę Górską?).

W każdym razie, pomijając już cały ten wątek „kobiecy", relacja prof. Fiodora T. Konstantinowa może być jeszcze jednym
argumentem przemawiającym za tezą, że jednak Bolesław Bierut
powrócił do Warszawy z Mińska, gdzie spędzi! pierwsze lata okupacji Białorusi przez Niemców. Oczywiście , relacja nie zastąpi
dokumentu sensu stricto tym bardziej, że moje notatki z roz·
mowy z prof. Fiodorem T. Konstantinowem nie są autoryzowane,
co zresztą, przynajmniej dta tych osób, którym się zdarzało prze•
pr_owadzać wywiady dfa celów badawczych z obywatelami radzieckimi, nie powinno być dziwne.
SYLWESTER FERTACZ
(Katowice)
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W połowie pięćdziesiątego roku rodziły się propozycje na wysokich szczeblach, by nazwę Sejmu zamienić na Zgromadzenie
Ludowe, Marszałka Sejmu na Przewodniczącego tego Zgromadzenia, godło wkomponować w pięcioramienną gwiazdę (tak jak
w Czechosłowacji od 1956 r.), krążyły także wieści o ewentualnym zmianie godła i hymnu. Projekty godła naszego w pięciora·
miennej gwieździe oglądałem na własne oczy.
utworzenie
Otóż w tym czasie Bolesław Bierut zapropdnował
nowego hymnu państwowego Tadeuszowi Sygietyńskiemu i Wła
dysławowi Broniewskiemu. Wiadomo, że Broniewski chwycił za
pióro, napisał kilka słów, które odczytał Bierutowi - były to
słowa „Jeszcze Polska nie zginęła". Zatem Sygietyński odmówił
skomponowania melodii, a Broniewski tekstu.
J. WA~KJEWJCZ

A WODA NADAL Z RUR UCIEKA
W posesji przy ul. Zielonej nr 9 mamy kłopoty z centralnym
ogrzewaniem. Kotłownia na miejscu, nadzór sprawuje Zakład
Gospodarki Cieplnej i Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Łódź-Sródmieście. Od trzech lat ubywa wody w instalacji
c.o. Zdaniem palaczy, ktoś z lokatorów podłączył się do sieci i
czerpie ciepłą wodę. W zimie 1986/1987, która była wyjątkowo
mroźna, mieliśmy letnie kaloryfery, a temperatura w mieszkaniach od 9 st. do 12 st. C. Jest to niewielki dom - osiem miedo
część lokatorów, głównie emeryci, przeniosła się
szkań krewnych, pozostali interweniowali. Dwukrotnie przychodzono
sprawdzać instalację w mieszkaniach, ale robili to niezbyt dokładnie.
Już pod

koniec sezonu napisaliśmy skargę do Wydziału Gos·
Dzielnicowego Łódź-Sródmieście.
podarki Komunalnej Urzędu
Odpisano nam (PGM - Lódź-Sródmieście), że skarga wpłynęła l
dużym <>późnieniem bez &prawdzenia, że fakty „pobierania wody
z instalacji c.o." zostały zlikwidowane. Winnego lokatora ukarze
kolegium do spraw wykroczeń.
Poczekaliśmy do sezonu 1987/1988. Zmienił "się palacz, uprzedzono go, że trzeba dolewać wody. Sprawy do kolegium do spraw
wykroczeń nie przekazano.
Napisaliśmy do Naczelnika Dzielnicy Łódź-Sródmieścle. Przeproszono nas i potwierdzono, że wody ubywa w dalszym ciągu,
ale nie z winy lokatorów. Zobowiązano palacza do utrzymywania
odpowiedniej temperatury. Zmieniło się kierownictwo ZGC i zapewniono, że teraz będzie wszystko w porządku.
Gdy wreszcie przyzwoicie napalono, to okazało się że w kilku
mieszkaniach kaloryfery nie grzeją. Awarie zgłosili wszyscy.
Kontrolerzy przychodzili tylko do jednego mieszkania, bo nia
mieli zlecenia na pozostałe.
Gdy pisze się do dyrektora PGM, to sekretarka odsyła do
Zakładu Gospodarki Cieplnej, a panie urzędniczki z tegoż za.kładu stwierdzają, że też mają zimno w mieszkaniach i problemu nie robią z byle czego.
W dalszym ciągu nie zlikwidowano przebicia wody, jest to
minimum 200 1. dziennie (wMług oceny palaczy), a są to naszym
było
zdaniem jedyni fachowcy w instytucjach. W 1987 roku
ciepło, ale zima też była wyjątkowo ciepła.
BARBARA ISZCZEK

DLACZEGO ™1ENIONO DATĘ?
„Odgłosy"

ukazywały się

I

datą sobotnią,

ale jut
z datą niedzielną.
Czy ta zmiana została zaplanowana w redakcji? W takim razie
w historii „Odgłosów" trzeba będzie odnotować, iż „w listopadzie
1988 roku zmieniono datowanie z sobotniej na niedzielną". Jeżeli
tak już ma być to nie ukaże się numer 53 „Odgłosów" z datą
pierwszy
31.12.1988 roku, ale numer z datą 01.01.1989 roku numer z 1989 roku. Czy o to chodziło?
CZESŁAW ZYLJRSKJ
Dotychczas

po raz trzeci (27 listopada 1988 r.)

z

ukazały się

Zmiana daty nastąpiła z łego powodu, że według datowania
sobotniego powinniśmy wydać 53 numery „Odgłosów". W ZG
RSW "Prasa-Książka-Ruch" pismo jest traktowane Jako niedzielne, wychodil\ce z datlł niedzielną i tak planowany Jest nakład.
A zatem nie m6gł być zaplanowany numer 53. Aby więc rzebo to my zmieniliśmy saczywistość zgadzała się z planem mowolnie d'atę - powróciliśmy do datowania niedzielnego, jak
·
było na poczl\tku ustanowione.
I tak 21.12.1988 roku ukaże się numer świąteczny „Odgłosów",
a %8.12.1988 roku pierwszy numer z 1989 roku z datą 01.01.1989.
Będzie ło numer noworoczny.
Życzymy przyjemnej lek41U'J'
llEDAKTOk DYŻURNY
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rzekladanie podwozi - ze względu na
szerszy r'n.staw szyn

w

pociągach
przekraczaJących
granicę z ZSRR ma

charakter imc·jacyJnego rytuału
o symbolicznym znaczeniu: już
na samym początku
mus ?sz
wiedzieć, że wjeżdżasz do kraju
o zupełnie innej skali niż te, .10
Gt~órych przywykłeś.
teraz, gdy każdego

Zwłaszcza

dnia agencje światowe prześcigają s i ę w
kreowaniu sensacyjnych doniesień ze Związku
Radzieckiego
(jak to agencje). Dlatego też
możliwość uczestniczenia w mię
dzynarodowym seminarium rta
temat roli inteligencji w przemianach społecznych, które zostało ~organizowane przez Zwią
zek Towarzystw Przyjaźni ·dla
twórców i pracowników nauki,
uznałem
za
niepowtarzalną
szansę, aby
przyji:zeć się radzieckim przemianom od wewnątrz.

2.

założenia

polskich reform ekonomicznych.
O skali potrzeb mieszkaniowych niechaj świadczy przykład
Leningradu, g<izJ.e at>y rozwią
zać istniejące problemy (setki
tysięcy rodzin żyje
jeszcze w
tzw. mieszkaniach komunalnych
ze wc;pólną kuchnią) trzeba zbudować w bliskim czasie 600 tysięcy nowych mieszkań. A przecLeż miasto co wyn~kało z
WYPOWiedzi tamtejszego wiceprezydenta (posługując się poję
ciami z naszych struktur administracyjnych) - musi mieć na
uwadze sprawy bieżące, a nie
tylko odrabianie zaległości z
lat
przeszłych.
Przywołuję
sprzed kilkunastu miesięcy rumor wokół decyzji zburzenia w
centrum miasta Piotra I hotelu
„Arig!eterre".Hotel p a miętający
m. in. samobójczą śmierć Sergiusza Jesienina zburzono, co
wywołało protesty ·i demonstracje mieszkańców
Leningradu
przywiązanych do swoich historycznych zabytków. Z niechętną
pobłażliwością mówił o tym wiceprezydent. Ale przecież - o
czym mogłem się naocznie przekonać „Angleterre" stoi znów
zbudowany od podstaw wedle

wy czas przynosi nowe atrakcje,
Stolica Związku Radzieckiego
stała się jednym ze światowych
centrów
międzynarodowych
spotkań,
kongresów i imprez
kulturalnych. Jeśli ktoś bywał
w Moskwie poprzedni.mi laty,
teraz
patrzy na to wszystko
jakby z niedowierzaniem, ale
później musi się poddać tej elektryzującej ducha atmosferze.
Wystarczy przejść wzdłuż cały
Arbat, legendarny już moskiewski deptak, który teraz zamienił się ni to w Montmartre, ni
to w liberalny Hyde Park. Już
w podziemnym przejściu (zi111a!)
od strony kremlowskich murów
można zobaczyć tłum skupiony
wokół akordeonisty, który wystylizowany na urkę w czasów
NEP-u, spod kaszkietu i blond
grzywy wyśpiewuje „Murkę" i
inne „bł a tnyje szansony". Parę
kroków dalej grupy portrecistów namawiają przechodniów
do pozowanh i mają pełne rę
ce roboty. Na samym Arbacie
młody poeta sprzedaje maszynopisy swoich wierszy: recytuje
je z pasją i z ogniem w oczach.
Tak musiał wygląd 'l ć mło<ly
Włodzimien Majakowski, który

wangardyścłe Kazlmłerzowl

Ma-

wystawę, opartą
kolekcję, sztuki ra-

lewiczowi oru

o

własnia

dzieckiej
lat dwudziestych i
trzydziestych. Na wszystkich
tych wystawach tłumy zwiedzających. a w~zelkie rekordy popularności bije ekspozycja twórczości llji Głazunowa w Leningradzie. której nie zdołałem obejrzeć, bo przeraziła mnie dłu
g'l kolej1ka miłośników artysty
przed gmachem, gdzie wystawę
zorganizowano.
Jak się
najłatwiej

wydaje, w kulturze
dostrzec efekty, które przynosi epoka pieriestrojki
i głasnosti. Podczas seminarium,
o którym wspomniałem. mogliśmy wysłuchać rozmaitych opinii i prognoz wygłaszanych
przez działaczy kultury, e·konomistów i przedstawicieli środo
wisk twórczych. Niejednakowy
był ton tych wystąpień: od wyważonych i by tak rzec okrągłych zdań, po wypowiedzi
bardziej jednoznaczne i radykalne. Bo oto w tym procesie
przemian zderza się inercja myślenia. jeś1i nie w starym stylu
to tylko trochę odnowionym z
dynamizmem. który z kolei jak-

dają się fragmenty dokumentalnego obrazu, zrealizowanego na
zamówienie władz bezpieczeń
stwa w roku 1928, który pokazuje obóz o zaostrzonym reży
mie jako wyidealizowane miejsce odosobnienia, gdzie resocjalizuje się niemal w sanatoryjnych warunkach wszelkiego rodzaju męty społeczne. Tego obrazu w rezultacie nigdy publicznie nie pokazywano, aby
nie denerwować ludzi warunkami, w jakich żyją przestęocy .
Wydobyła go z archiwum l\farlna Gołdowska,
obdarz a jąc
fragmenty bezpośrednimi komentarzami i opowieściami by• łych ofiar stalinowskich prześla
dowań, m. in. także wybitnego
liter aturoznawcy,
akademika:
Dymitra Lichaczowa i p isarza
o. W. Wołkowa. P orażające to
opowi eś ci ,
j ak porażające są
przywołane w n ich fakty n ieludzkiegl'l o krucieństw a obozow ej wł atlzy.
Były klasztor, założony jeszcze w cz:isach Iwana Groźne
go, w roku 1923 zamieniony został na więzien i e dh ofiar kolejnych stalinowskich czyst~ k .
Mówi jeden z żyjących d o tąd

Dwutygodniowy pooyt w Moskwie 1 Lenmgraaz1e (la-26.
XI) jednakowoz nie upoważnia
swkował publiczność
tnącymi
mnie d<> tego, aby przedstawiać
w tym oto tekście jakąś cało
ściową wizję rewolucji,
która PRbSTO Z MOSKWY: To nie była władza sowiecka - to była władza sołowiecka.
ogarnęła Krlfj Rad. Nie będę
też usiłował uogólniać tego, co
widziałem i słyszałem. Kraj się
-zmienia - bez żadnej przesady
- z godziny na godzinę - i
nikt nie jest w stanie za·pisać
zwyczajnej
chronologii
tych
zmian, nie mówiąc już o jakichkolwiek próbach publicystycznej syntezy. A nie chciał
•bym po.paść w megalomań.ską
pułapkę, w jakiej znalazł się
swego czasu pewien dziennikarz G'RZ'EGORZ GAZDA
francuski, który po trzydniowym
pobycie w Warszawie
(trzeba dodać, że mieszkał w
· by nadto ataral się przyspieszyć bohaterów filmu, który przeżył
„Victorii") popisał się. w jedgehennę, ze gdy
piynący czas.
Wola przemian sołow1eoką
nym z paryskich tygodników,
jest bowiem ogromna zwłaszcza przez p rzypad9K wpadła w rę
śmieszną w rezultacie
elukuw środowiskach inteligencji C<! w1ęzn t vW K.siążK" vpisująl:d
bracją na temat Polski stanu
twórczej, która jest prawdziwą praktyKi średniowiecz.neJ mkwiwojennego. Jak to mówią: weawangardą
przebudowy.
A zycji, czytali ją jako tekst hudle stawu grobla. Skromności
morystyczny, bo obozowe prakspraw jest mnóstwo.
:nigdy dosyć. Zatem chciałby,m,
tyki strażmków przekraczaiy
aby Czytelnik moje refleksje Lejtmutywem w.uełk.1ch dz1a- wszelkie wyobr<1żenia o tortumoskiewsko-leningradzkie
.an w sterze nattoudowy, swia- rach i okrucieństwie. Zdarzyło
potraktował z całym dobrodziejaou1osc1 spo1eczi1eJ, 110wu ,..,szta.
się tak, iż Jeden z więźniów
stwem inwentarz:i turysty peł
tuJąc e g.i się myś1e•nia jest zraw1adaJący ięL.Ykiem angielskim
niącego czasowo obowiązki pudyKa.lJ.ZOWdlla cnęć 1IKwidacJ1 zdołał z S0łowek uciec. l wyblicysty
ciekawego
ludzi i
S•aJ.lllvWSK.legv gacuu, ooc1ąz.:: szła w Anglii książka oplSująca
spraw.
n1a tłamszącego gen.:ram.: st~ solowieckie realia. Stalinowska
Z prasy, telewi:lji, z informary życia .:t.wiąZKu .ttadz1ec!Uego. propaganda, aby przec i wdział a ć
cji, które · nam przekazano na
.uestaimuacJa to proces me;i; w ,y - „atakom burżuazyjnej pra.sy"
wykładach w toku seminarium,
kle bo!esny, ale też komeczny. postanowiła wyk o rzyst ać nazwia także z obserwacji sklepów,
Stąd
róz.ne a.keje w rodzaju sko i autorytet Maksyma Gorzaopatrzenia i kolejek nielciedy
„ 'J .}'1„aw.i. pcLouęc1", siąa zb1órkiego, który de>p iero co wrócił
monstrualnych (a mówię to jaKi p1emęcizy na pommk ofiar do Zw i ązku R;idzieckiego. Był
ko Polak n~wykły takich widostaJmowsK1ch
prześladowań,
na Sołowkach i oczyw i ście zoków) wynika, iż Związek Rastąd impreza .z udziałem .t:uge•
rientował się w komedii,
j a ką
dzięcki przeżywa trudny okres.
niusza Jewtuszenki w kremlow- przygotowano na jego przyjazd.
Nie nazywam tego kryzysem,
skim Pałacu Zjazdów, .z której Jednak zareagował tak, jak tebo też nie znam skali tych trudochód przeznaczono na ów go oczekiwała władza . W czasodności, ich szczegółowych przyp:>mnik. Akcje te stanowill jak- piśmie „Sołowieckie Wyspy" naczyn ani opracowań sanacyjKadr z filmu Mariny' Goldowskte; „Wladza Solowiecka"
by warstwę zewnętrzną, bo jest pisał, że jest pełen podziwu dla
nych. Tak czy tak, reforma ekonomiczna, warunki życia ludawnej architektury (tym cza- jak bicz satyrami. Jego dzisiej- jeszcze pod nią, tylko częsciowo strażników rewolucji, którzy z
dzi mają w procesach przemian
sem w stanie surowym). Po co szy następca też me przebierał ujawniane przez prasę i środ godnym podziwu zaparciem wymiejsce zasadnicze. Ponieważ
zatem burzono? Ano dlatego,
w słowach. Kilkadziesiąt me- ki masowego przekazu, wnętrze chowują prze~tępców.
"realny socjalizm jest nieroziż stan techniczny gmachu był
trów dalej t.rochę zziębnięta or- domagaJące się szczegółowych
Sołowiecki
koszmar opisał
analiz i interpretacji.
winięty, a rozwinięty socjalizm · taki, że qo waloryzacji się zukiestra jazzowa rozgrzewa sie- badan,
jest nierealny" - powiedział
pełnie nie nad,iwał.
bie i zebrany tłumek słuchaczy Napisałem „tylko częśc10wo ", oo szczegółowo w części III „Archijeden z wykładowców - oddixieland owymi
standardami. przecież nie jest fizyczną mo- pelagu Gułag" Aleksander Soł
chodzi się od przebrzmiałych
Jeśli już o zabytkach mowa:
Jes?Jcze dalej grupka zwolenni- żli wością w tak niedługim cza- żenicyn. Film Mariny Goldowpowiedzieć
wszystkiego. skiej (jest także autorką zdjęć
dogmatów ekonomicznych, któfascynującą jest pieczołowitość
ków Borysa Jelcyna (byłego se- sie
( a i ogromne na•kłady pienię kretarza moskiewskiej organi- Przygotowuje się więc historię· i scenariusza) można zatem odre - jak się ocenia
dziś iprzyczynily się do stagnacji, za- dzy!) z jaką traktuJe się histo- zacji partyjnej) zbiera podpisy KPZR, którą trzeba napisać na bierać jako poruszającą do głę
stoju, a w rezultacie do gosporyczne budowle Leningradu i pod petycją, która apeluje o nowo; trzeba rozpocząć prace bi filmową ekranizację faktów
darczego wstecznictwa. Problem byłych
carskich pałaców na powrót tego działacza na po- nad historią literatury radziec- przywoływanych przez Sołżeni
kiej umiejscawiaj4c w niej to cyna. (W wywiadzie dla tygodwyżywienia
kraju i problem
obrzeżach
tego
wspaniałego
przednie stanowisko.
mieszkaniowy to dw'l priorytemiasta. Opisywano je już w
Przewraca się w grobie Ni- wszystko co było dotąd :nieobec- nika „Ogoniok" Michaił Szatrow
krytykując tego
autora jednoty „sQCj'llizmu z ludzką twarzą"
setkach książek, powieści i wiei - kita Chruszczow, bo oto w tym ne itd. itd.
cześnie powiedział: „Malo któ(to też cytat z wvkladu). w
szy. Bo i też dawny Petersburg samym Maneżu , gdzie kiedyś
W wielce kłopotliwej sytua- ry z naszych pisarzy odegrał
którym celem jesl dobro czło
należy do arcydzieł architektubez pardonu próbował stymucji są czasopisma literackie, o tak dużą rolę w walce ze stawieka „Właśnie człowiek Jest
ry. Gdy oglądałem go teraz w
lować wedle własnych gustów
naszvm celem. a nie instntmt>n- śniegu i słońcu, miałem nieod- sztukę <radziecką, teraz otwarto czym mówiliśmy na spotkaniach 'l inizmem jak Aleksander Soł
i w Związku Pisarzy Radziec- żenicyn").
tem lik było dotąd". ,.Od totap;irte
ogromną wystawę
wrażenie, że znalazłem
twórczości
kich i w redakcji „Drużby Nalitaryzmu do demokrac.ii - tasię oto w odległej przeszłości,
młodych plastyków, z których
„Tu nie władza sowiecka Mimo zwiększonych
ka .fest nasz'\ clroga rozwoju" która wyłoniła się z historii w niemal każdy mógłby się nara- rodów".
powiedział kierownik i~dne~o z
stanie niemal nie naruszonym. zić na anatemy ówczesnego I nakładów n.i e są w stanie na- tu władza sołowiecka" cytuje
0dd·fiałów In .~hrtutu FJkM10m'ki
sekretarza. Współorganizat-0ra dążyć za potrzebami (np. sama w filmie bodaj Dymitr Lichami tej wystawy, która daje peł tyłko „Drużba Narodów" miała czow slogan powtarzany często
Swia+"wPi !=:"~ializm11 Akąd"
·4.
m'; Nauk ZSRR prof. Jewstiny i niezwykle wszechstronny 900 tysięcy(!!) zgłoszeń na pre- przez jednego ze strażników,
W ramach nowej polityki kul- wachlar~ tendencji w młodej numeratę) bo nie tylko trizeba słynącego ze szczególnego sagą;ejew.
turalnej odbiera się obecnie te sztuce radzieckiej są Minister- „obsłużyć" bieżące życie literac- dyzmu wobec więźniów.
pałace rozmaitym urzędom i zastwo Kultury, Komitet Central- kie, ale i przywrócić czytelni3.
Nie będę
opisywał
okrurządom i przekazuje w gospony Komsomołu (wystawa jest kowi radzieckiemu to wszystko
Zaraz po przyjeździe miałem
darowanie muzeom i placów- jedną z jubileuszowych imprez z przeszłości, co ważne, warto- cieństw i tortur, które stosowamożnoSć obejrzeć transmisję z
kom kulturalnym o powszech- up a miętn i ających 70-lecie tej ści owe i wybitne, a co nie jest ła władza sołowiecka sprawok„nfeL·encji I sekretarzy kominym
dostęp i e. I leningrad2Jka
organizacji). Związek Artystów znane na skutek poprzednich wana w łagrze przez „czekitetów_ obwod0wych partii pod
polityczno-administra- stów" i białogwardzistów. „Nie
nda narodowa, która zajmuje oraz A'lcademia Sztuki. Ktoś na- działań
przewodnictwem Micha i ła Gorprzepyszny Pał a c Maryjski po- wy.kły do jednostylistycznych cyjnych. Bo tu także sta1inizm wiem kto kogo wychowywał pyta Dymitr Lichaczow - ale
bo1czowa, która odbywała się w
spowodował
niewyobrażalne
stanowiła udostępnić go dla wywyobrażeń o współczesnej sztuzdaje się, ze jednych i drugich
Orle. Narada poświęcona była
cieczę-k i turystów. A na ich
ce radzieckiej na tej wystawie czystki.
podprządkowali sobie kryminasytuacji w rolnictwie Związku
brak Leningrad narzekać nie przeżywa szok, bo musi zdumieliści, których też na Sołowkach
Radzieckiego i
problematyce
może. Poprzez hotele o najwyż
wać wielość tematów, wielość
5.
nie brakowało". Mam nadzieję,
nowych rozwtązań ekonomiczszym standardzie (zbudowano poetyk i ekSperymentów. W
Dramatycznym, a jednocześnie że film ten zobaczymy także w
nych w tym zakresie. Te nowe
ostatnio parę nowych). poprzez skrócie można by rzec tak: mło
rozw i ązan i a (tresztą sprawdztine
place i mosty, muzea i pałace da plastyka radziecka zdołała niezwykle ważnym dla kolej- Polsce, jak nie w telewizji, to
nych etapów głasnosti będzie z w kinach. Zwrócę wi ęc uwagę
już w wielu rejonach) stawiają
przewijają s i ę w i elotysięczne i
przenieść ponad lata.ml socrealisobie za cel przełamanie stagwielojęz:vczne
stycznej ortodoksji, żdanowskich całą pewnością premiera doku- na jeszcze jeden epizod dokutłumy ~ całego
n oicji w systemie kołch ozowym.
dyrektyw i innych polityczno- mentalnego filmu Mariny Goł mentu Mariny Gołdowskiej: w
św i ata. I mimo śniegu i mrozu
dowskłeJ „Władza Solowlecka„.
ciągu jednej nocy w roku 1929
(zim<t w tvm roku ogarnęła ca- - s dministraeyjnych
Wprowadza się zatem różne forwięzów
my „aktywizacj i podmiotu prołv Związek Radziecki
nader wszystkie najświ etniejsze trady- Obejrzałem ten film na przed- rozstrzelano w obozie 300 więź
dukcji". tj. brygady rodzinne
wcześniel
cje z pierwszych dziesięcioleci premierowym pokazie praso- niów. Bezpośrednio uczestniczył
suną przez miasto
o dużym stopniu gospodarczej
istne karawan'y autokarów .. In- XX wieku. Uchron ić, przenieść wym Cprerniera przewidywana w tej masa~ze były więzień
sam„dzielnoi:ci,
dzierżawy
i . t1,1ristu". którv z organizacyjną i rozwinąć. Od fascynacji kubi- jest na pierwszą dekadę grud- skazany na obóz za to, że zagtycznych,
konstruktywistycz- nia). Dokument przedstawia po mordował - jako wroga klasomaestrią zapewnia tej turystyspółdzielnie na własnym rozcznei S7:lrańczy usługi na po- n ych neoeGtspresjonizująeyeh po · raz pierwszy w kinie t'adziec- wego - swego ojca, - mnicha.
rarh unku. „Zaczyn ..,my rozumieć
tego
przeciwnika
ZD<tr7:enie rynku, bo prawa rynziomie renomowanych biur po- n<Jjbardziej nowatorskie tenden- ki.m fragment najczairniejszego W obozie
cje ostatnich czasów. Zreszitą świata stalinowskich łagrów. „wrogów klasowych" awansodróży. Podobnie jest w Moskkowe obowiązują tak w socjaWyprodukowany w wytwórni wano do roli wychowawcy do
się do awani:t3rdowej
lizmie, jak i w kapitalizmie".
wie. z czego można domniemy- wraca
Mosfilm, stanie się w ciągu naj- spraw 'kulturalno-oświatowych!
przeszłości wprost. W Leninwać. że pieriestrojka i głasnost',
N ~ we idzie zewsząd Wiele rozpolityka otwarcia n~dały tury- gradzie, w Muzeum Rosyjskim blifszych miesięcy najdobitniej- I oto ten człowiek żyje dotąd
w i ązań dotyczących
zwł•szcza
oprócz ,.zwyczajnej" ekspoz:vcii szym elementem pos'tistalinow- w Moskwie na „zasłużonej" est••ce drugą pręd·kość.
df'<.' 0 ntraliza<'ji zarzĄdzania, zameryturze„ Kamera pakazuje go
Pomijam już tradvcyjne miei- zbiorów tej placówki mogłem skiego katharsis.
s ad samofinansowania. rotbijaidącego jedną z centralnych u'sca turyc;tvczn:vch piell?rzymek. oglądać monograf i czną wyshnia nieruchawych
molochów
_Na p6łtora&odzirul7 .film skla- lic stolicy z laską w ręlru. i :z
W Moskwie i Leningradzie, no- wę poświęcon!l wybi tnemu aadm inistracyjnych przyipomina

zi'. d do głosu doehodzą wnuk
Ar
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•
Wie

klapą udekorowaną
odznaczeń . Nie pada

baretka·ml
w filmie
jego nazwisko (podaje je w
„Archipelagu" Sołżenicyn), bo
też realizatorka - :te względów
prawnych (nie dotarła do żad
nych oficjalnych dokumentów)
powstrzymała
się
przed t ak
strasznym oskarżeniem. Notabene opowieść Mariny Gołdow
sltiej już Po projekcji o próbach
rozmowy. choćby przez telefon
z „emerytem". potem z jego żo
ną, o zdjęciach ukrytą kamerą,
czy też o realizacji filmu w ogóle mogłaby się stać tematem
równie fascynującego d okumentu ilustrującego imponderabilia
radzieckich przemian.
Obóz na Sołowkach zlikwidowano w roku 1939. Tych najsłabszych . schorowanych i wycieńczonych załadowano na wysłużony stateczek, który nigdy
nie d o płynął do żadnego portu.
Teraz na Wyspach Sołowieckich
pusto i pięknie. „Miejsce jest
tak piękne, że powinno się tam
wozić zi pieniądze, a myśmy
byli za darmo" - mówi przed
kamerą z gorzką iron i ą jeden
z tych, co przeżyli. Ekipa archeologów interesująca się poklasztornymi budynkami jeszcze dz i ś
znajduje resztki zbutwiałych listów, które nie dotarły do adre'Satów.
Kiedy wyszliśmy z ma łej salk i. w której odbywała się projekcja n 1 rozsłoneczni oną ulicę
Zamoskworieczia pełną ludzi i
samochodów aż trudno byb uw ierzvć , że to co ogląd 'l liśmy
na filmi 0 mol?ło s i ę k iedykolw iek wydarzyć.

6.
Skupiam się w tej składance
wrażeń
na przeszłoś<:1, ch o ć
mam swiad o mość, że dla Mos-

kwy, dla całego Związku R adzieckiego l H.:;i;y sic;
przede
w.szysikim terclźnie1sz0 ść i przyszl:ość. Stolica KraJu Rad sLała
się najautentycznieJszym
centrum świata, w Którym n;rzyz ują się sprawy wielkiej polityki,
kultury 1 gospodarki. Być obecnym w Mo.skw1e to być obecnym w świecie. Dlatego nie be:i:
dumy i osobistej satysfakcji opowiadał
nam o dz:ała lności
Ośrodk..1 Kultury Polskiej jego
dyrektor, czyli Stanisław Mikulski. Ośrodek dzierżawi tymczasem dwa razy w tygodn iu
znakomicie
wyposażony d om
kultury. Dop iero za dwa lata
(,.szef jest optymistą" - powiedział ktoś na stronie) nastąpi
przeprowadzka do wł asnych p Jmieszczeń na Arhacie. Najwięk
sym zainteresowaniem cieszy się
tu kino polskie. Po<lczas mojego pobytu n ie umilkły jeszcze
echa retrospektywy filmów Andrzeja Wajdy z „Człowiekiem
z żelaz a " i „Dantonem" na czele. Konferencję prasową z Mistrzem relacj o nowały „Moskiewskie Nowosti"
n ie pomij 3 jąc
żadnej kwestii.
Notabene tygodniik ten, wydawany też w
językach obcych, bije wszelkie
rekordy popularności.
Polacy są - niestety - obecni w Moskwie i Leninaradzie jeszcze
na inny spo~ób,
Trudno bez zażenowania oglą
dać
te spocone i rozognione
twarze Fenicjan XX stulecia.
goniących za wszelkim możli
wym do zdobycia dobrem. Gdyby to jeszcze chodz i ło 0 zaooatrzenie własnych d omów. Ale
przecież nie. Jeszcze na dobre
nie zdołał s i ę zatrzymać w
Warszawie Wschodniej mosk iewski pociąg, ki.edv tych o·błado
wanych ponad ośle możliwości
„turystów" ob ~ tąpili handlarze
wyrywajacv sobie z rąk, co tylko sie d 'l lo - rd dziecinnej
zabawki do wielkiego kolorowego telewizora.

7.
Na koniec o ludziach, którzy
nas w Moskwie i Leningradzie
gościli i przyjmowali. Nie sposób wymienić ich wszystkich.
Z prawdziwą serdecznością myślę 11 o przedstawicielach instytucji oficjalnych, i o tych poznanych w kuluarach seminarium, o przewodnikach „Inturlstu" i pracownikach Związku
Towarzystw Przyjaźni. Ich otwartość w każdej sprawie I ży
czliwość , którą nas otaczali bę
dzie najmilszvm wspomnieniem
z tej niez\"IV'klej p odróży. Tak:
n iezw:vklej: Bo też nie.zwyczajnv jest czas. którym żyje Zwią
zek Radziecki. Jeśli ktoś bywał
bm o o;przednio. teraz po powrcci"' musi pow i edz i eć: to jest
inny kraj.
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Otrzymali~my sygnał
szl<;ół powstała klasa,
~<>dzin

rygodnie
Ta siódma klasa nie jest liczna, jedenastu uczniów. Powstała
dopiero w tym roku z uczniów wyselekcjonowanych z pozostałych klas s·i ódmych szkoły. Największe szanse dostania się
do
klasy specjalnej mieli ci, na których nauczyciele najczęściej narzekali, że nie poddają się dyscyplinie szkolnej, a więc ciągłe
wagary, spóźnienia, rynsztokowy język. Faworytem był chłop~k,
który ma już na sumieniu drobne kradzieże samochodowe, dzię
ki niemu milicja już dwa razy odwiedziła szkołę oraz jego kolega, który zeszłej wiosny „pożyczył" sobii: motorynkę. Znalazło się też miejsce dla podopieczn~'\Ch kuratorow
Uczniowie w tej klasie w większości pochodzą z rodzin rozbitych, borykających się z trudnymi warunkami material.ny~i,
prawie we wszystkich pojawia się problem alkoholu. CzuJą się
skrzywdzeni przez źycie, a to rodzi postawę buntu, buntu wobec wszystkiego ale przede wszystkim rygorów l obowiązków
szkolnych, a co' za tym idzie - słabe, a może nawet zupełny
brak wyników w nauce. W większości powtarzają klasę.
Nauczyciele są zachwyceni pomysłem zebrania w jednej klasie uczniów sprawiających największe kłopoty w!ehowawcze.
Wychowawczyni klasy twierdzi, że po dwóch miesiącach pracy już widzi jej efekty Mniej wagarują, porządnie prowadzą
zeszyty, zaczynają rywalizować ze sobą pod względem • oce~.
Wierzy, te w ten sposób dzieciom daje się szansę u:konczema
szkoły.
.
Program realizowany w klasie jest ten sam, co w ~m;ych, a;e
do nauczyciela należy decyzja ewentualnego
wyehmmowama
tych partii materiału, których uczniowie nie są V: stanie wchło
nąć Są mobilizo.wani do pracy stałym nagradzaniem nawet naJdrobniejszych przejawów indywidualnej pracy, co rodzi chęć do
dalszego wysiłku.
Wychówawczynl przyznaje, że uczniowie
są traktowani
w
szkole nieco odmiennie. Podczas gdy inne klasy przenoszą się

W

oświacie

wraca stare

Dzieci drugiej kategorii? .
na każdą niemal lekcję z klasy do kll.sy - na biolog_ię do. pracowni biologicznej, na chemię do pracowni chem1czneJ,_ t_o Jedna
klasa nie wędruje". To nauczyciele przychodzą do meJ z potrzebnymi 'pomocami. Dlaczego? Aby nie ułatwiać „zawieruszania się"..
. .
..
.
Niewielka liczba uczniów w klasie daJe me tylko mozhwość indywidualnego potraktowania każdego z nich, ale takie nawiązania
kontaktu z rodziną. Wychowawczyni trochę nie bardzo _udał;J
się wytłumaczyć, co dotychczas utrudniało kontakt z rodz1call'.1,
tym bardziej, żę_ w klasie nazwijmy ją umownie „:iormalneJ''
uczniów sprawiających kłopoty wychowawcze było o Jedną. trze:cią mniej niż zebranych wszystkich razem w klasie specialneJ.
Kłopoty z zachowaniem wynikają najczęścfej z zaniedbania śro
dowiskowego, jak zatem nauczycielowi
uda si~ spowodo.,_v~ć
zmianę trybu życia w rodzinie? Ale to pytanie Jest całkow1c1e
teoretyczne.
·
Uczniowie z pewnymi oporami przechodzili do tej J:tlasy.
-

Musialam zapewnić ich, że jest to klasa zupelnie normalna -

opowiada nauczycielka. - Gdyby teraz dowiedzieli się, że .to
klasa specjalna, moja pra.ca poszlaby na marne. Ta.cy są ambitni.
Może po prostu nie chcą być inni, może gdzieś w podświado
mości tkwi lęk przed wyizoJQwamem, ·Potwierdza to psy-Oholog.
- Dziecko, które w domu wychowywane jest
w warunkach
patotogit społecznej, również w szkote styka się z przejawami patologii, nie ma szans wydostanł<I się z tego kręgu. Jeżeli odebran l jest mu możliwość przebywania wśród dzieci z rodzin normalnych., nie obudzą się w nim wlaściwe aspiracje. Taka klasa-getto, to zbrodnia.

Klasa, o której piszę nie jest jedyna w Łodzi. Powstało już około dwudziestu takich
klas, skupiających dzieci sprawiające
trudności wyc'howaiwcz.e. 'Mają już nawet n3.zwę profitaktyczno-wychowawcza, choć nauczyciele nadal używają między sobą
nazwy: specjalna. Powstają równle! klasy specjalne innego rodzaiu, wyrównawcze, dla dzieci mających kłopoty z nauką.
U d?.ieci takich stwierdza się na ogół: rozwój intelektu niższy
niż pn.ec\ętny, w dolnych granicach normy, zaburzenia analizy
f syntezy wzrokowej, obniżony poziom myślenia przyczynowv-skutkowego \ myślenia logicznego, la.teralizację nieustaloną lub
skrzyżną, nadpobudliwość, obniżony poziom pamięci bezpośred
niej, niedojrzałość emocionalną, trudności w koncentrowaniu l
zapamiętywaniu, brak umiejętności pracy samodzielnej,
wolne
tempo pracy umysłowej, brak krytycyzmu w stosunku do samych siebie. Są to te dzieci, w których kierunku patrzy nauczyciel pytając, czy już naprawdę wszyscy w klasie zrozumieli.
Klasy wyrównawcze nie są liczne, od dziesięciu do piętnastu
uczniów, nauczyciel zyskuje zatem możliwość indywidualnej pracy• z każdym uczniem, wykorzystania specjalnych metod pracy,
nie stosowanych w przypadku dzieci bardziej samodzielnych inte Jektualnie. Nie ma specjalnego programu, a od nauczyciela zależy, co z tak przeładowanego programu
zostanie . wybrane.
Zawsze jednak minimum programowe musi być zrealizowane.
Klasy wyrównawcze i profilaktyczno-wychowawcze są klasami specjalnymi. W Łodzi jest ich łącznie około pięćdziesięciu,
cho6 jak przyznano w Kuratorium, powstają dość opornie. Zaczęto je organizować od roku 1984, kiedy to w Dzienniku Urzę
dowym pojawiło się zarządzenie ministra oświaty i wychowania z 17 kwietnia, że w szkołach „mogą być organizowane klasy specjalne dla uczniów z odchyleniami i zaburzeniami rozwo;owymi".
Uczeń zostaje zakwalifikowany do klasy specjalnej po przebadaniu go przez lekarza i psychologa w poradni zawodowo-wychowawczej, skąd nauczyciel dostaje również zalecenie, jak pracować
nad dzieckiem. Poradnia wydaje orzeczenie kwalifikacyjne, ale zatwierdza i podejmuje decyzję ostateczną o powstaniu takiej klasy Wydział Oświaty i Wychowania.
Niezbędna jest również zgoda rodziców.
Decyzję taką
nie
zawsze podejmują z entuzjazmem. Obawiają się, aby ich pociechy nie stały się dziećmi drugiej kategorii w szkole. Nie chcą,
aby były wytykane palcami. Myślą, że może nie będą potrafili odpowiedzieć dziecku na pytanie: - Dlaczego oni mówią o
mo;e1 klasie - klasa oslów?
Niepodważalną zaletą klas specjalnych jest mała liczba uczniów
w nich. To marzenie każdego nauczyciela wchodzącego do przepełni rmej klasy Czy jednak stworzenie
nauczycielowi prawidłowych warunków pracy z dziećmi musi wiązać się z obawą.
że wyhodują one sobie kompleks „tego gorszego", zahamowania,
które zaciążyć mogą na późniejszym losie?
Ktoś może powie, że jeżeli są nawet wytykane palcami,
to
trudno. A co. mamy udawać, że takich uczniów nie ma? Zycie
jest brutalne, odbiorą więc tylko swoją pierwszą lekcję życiową.
Przyszła mi tu myśl, że może jednak za wcześnie.
Starsi pedagodzy przypominają sobie, że kiedyś powstawały w
naszych szkołach klasy specjalne. Wprowadzany był w
życie
eksperyment estoński. Nie przyjął się na dłużej, umarł śmiercią
naturalną Nie można więc powiedzieć, że „idzie nowe" o powstających klasach specjalnych. Bo tak naprawdę, to idzie stare.
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wbrew pozorom. nej, niepomyślnej dla nich woli wyborców I musiałaby wyzdobyte na studiach czy' w szkole średniej nie
buchnąć wojna domowa.
wystarc.za na całe życie.
To prawda, te ludzie zorienCzasami jeszcze
zastanatowani w pokrętnych mrokach
wiam się, co będzie dalej z tym
polityki wiedzieli i wtedy, i
całym
galimatiasem, jak wypóźniej, że tak właśnie sprawy
glądała będzie nasza inteligenstoją. Co innego jednak usły
cja w przyszłości?
Czy stać
szeć 0 tym z ust człnwleka stonas
będzie na WY'kształcenie
jącego na czele państwa i nadobrej elity umysłowej, która,
jak wiadomo, musi się także orodu.
pierać na solidnych podstawach
materialnych. A może ws·pół
czesnym społeczeństwom taka
WLODZIMTERZ
elita nie jes·t już pe>trzebna?
No cóż ... czas pokaże.
KRZEMI~SKI
pierku.

od Czytelnika, te w jednej z łódzkich
w której zebrano uczniów pochodzących
alkoholików i rodzin rozbitych Zabrzmiało to niewia-

l3ot

wykształcenie

1--

.;~ „ . .

. . , . ,_,.

.~

.•~

K91DU

potrzebna
•
Jest
inteligencja?
Spotkałem na ulicy znajomego; nie w.idi:ieliśmy saę od kilku lat.
- Cześć - mówię.
- Cześć - odpowiada i bez
ż<i.dnej przerwy
ciągnie dalej.
- Wiesz, żeby ubiec twoje
pierwsze pytalllie, to znaczy: co
słychać?, odpowiadam:
jestem
właśnie w trakcie
zakładania
malubkiego interesiku.
- Ty?! - pytam rzeczywiś
cie zaskocrony. - Przecież ty
się do tego zupełnie
nie nadajesz. O ile wiem, ostatnio c-0ś
próbowałeś
pisać i nawet cię
drwkowali, więc skąd ta nagła
zmiana?
- Ech! - machnął ręką. Z tego żadnych pieniędzy nie
ma. Zresztą ... - zastanowił się
chwiJę. Może jeszcze kiedyś,
jak już będę miał duro pierrię
dzy, to spróbuję.
- A
przekonany
chociaż
jesteś do tego wszystkiego?
Spojrzał na mnie, zrobił minę, jakby mu się coś pr.zypomniało i powiedział:
~ Słuchaj, mam jeszcze kupę spraw do załatwienia. Wpadnij kiedyś, to pogadamy ...
I już nie zdążyłem zapytać
go o jego nowy adres. Tak
szybko zniknął w tłumie.
Tak, wielu
teraz
zalkłada
większe lub mniejsze interesiki. I ba.rd'lo dobrze, nie mam .
nic przeciwko temu. Bo jeśli
ktoś
marzył o tym, by mieć
firmę i w końcu udało mu się
to osiągnąć, a jako jej szef,
czy nawet pracownik, czuje
się
z.na.komicie,
bo jest w
swoim żywiole, :tarabia dużo
pieniędzy, to wszystko w P<>rządkU; . tacy lud?.lie są bardzo
potrzebni. Ale jeśli młody inteligent, jeden, drugi, trzeci
(a to zjawisko
występuje u
nas nagminnie) zaczyna myć
okna, rozładowywać wago.ny,
sprzątać
przystanki albo wytwąrzać
korki do 'butelek, to
już coś jest nie tak. Nikt mi
nie wmó\vi, że właśnie taka
praca była jego życiowym marzeniem. Z drugiej jed·nak strony, jakoś trzeba żyć, jakoś
trzeba
utrzymać
rodzi nę, a
praca
umysłowa
w ciągu
ostatnich kl:lku lat straciła zupełnie na
swoim znaczeniu.
Tak więc, zakładamy interesiki, do!l"abiamy fizycznie to tu,
to tam i chod.zimy sfrustrowani, bo nie mamy czasu, by roś
poczytać,
pójść do k<ina czy

•

TOMASZ A.
WŁODKOWSKI

•
Sport

Lewym
okiem

Nowy sposób

Pa.n prezydent na
skomplikopowiedział
•
wanie
sportowego
Na łarrnaoh naswgo tygodnika
ukazuje się od pa.ru tygodni ży
ciorys BO!esława Bieruta, pierwszego i
jedynego prezydenta
Polski po drugieJ wojnie świa
towej. Autor, Lucjusz Włodkow
ski, zastrzegał się na początku,
że do pracy takiej brak dostatecznie szczegółowych
źródeł,
dlatego życiorys nie może być
ani dokładny, am traktowany
jako praca naukowa. Tu przypomina mi się pewien szczegół,
który może, moim zdanie'lll,
przyczynić się do scharakteryzowania postaci Bolesława Bieruta.

godni przed walnym zjazdem.
Ich zdaniem można było necz
zmienić jeśli już była taka
potrzeba - inaczej, a przede
wszys·tkim zgodnie z prawem.
Inni natomiast zawzięcie dyskutują nad programem sanacji
polskiego spo!l"tu.
Dziwne ' rzeczy d~ieją siię w
naszym wspaniałym
k.r aju,
Rząd powiada, że będzie programowo sprawy &toją ce na
głowie przestawiał na nogi.
a
Jedno z ministerstw tego rzą
du robi jakby coś wręcz przeciwnego. Zawsze mi się wydawało, że podstawą życia spor.
towego w Polsce są kluby. Kluby są różne: duże i małe, silne i słabe, niektóre wręcz ra.chityczne, specjalizujące się w
jednej dziedzoinie &po.rtu lub
zajmujące
się wszystkim po
tr<>sze. Nie po.trafię wyobrazić
sobie innej struktury organizacyjnej s.portu w Polsce, jak tylko o.partej
na klubach.
A
tymczasem pro.gram sanacji
polskiego sportu pom1ja w o.gó.
le sprawę klubów. Zakłada się
w nim bowiem - moim zdaniem błędnie - ie wszystko,
co b ę dzie działo się w sporcie
musi byc pod,;J<Jrządkowane ud z iało·wi w 'il
' a·dzie w 1993
roiku w Barcelonie.
Wyodrębniono nawet 10 dyscyplin sportu, na które położy
się spacjalny nacisk,
jako na
dyscypliny ... olimpijs1de. Należą
do nkh: boks, Judo, kajakarstwo, lekkoa.tletyka, kolarstwo,
zapas~, pod·noszenie
ciężarów,
szermi erka, pływanie i wioś
larstwo. Utrzymano sztab sportowy, który pracował przed
Olimpiadą w Seulu,
a który
ma teraz przygotowywać zawod11ików
do Olimpiady
w
Barcelonie. Ma to bowiem zapewnić za 4 lata kolejny sukces.

•
zyc1a

Zawsze md się wydawało, że
dla pos.tępu niezbędne iest upraszczanie wszelkich struktur.
To biurokracja wymaga ich
mno·żenia
i
komplik01Wania,
gdyz ona musi niem;tannie potwierdzać zasadność swego istnienia. A jak to może robić
jeśli nie przez mnofo.nie >ameJ
siebie? Założono więc przekształcenie Instytutu Sportu w
Centrum N a ukowo-Metodyczne
Dobre pomysły rodzą niekieSportu, zreformowanie Centraldy bardzo złe skwbki. W Bielnego Ośrntlka Sportu i... powosku-Białej
przewodniczący
łanie 8 regiooalnych związków
Jak wiadomo, jesienią roku
WRN doszedł do wniosku, że w
sportowych. Przy tym wszyst1944 powstał w Lublinie Tymkim a·parat administracyjny
czasowy Rzą<l Jedności Narodu.
tamtejszych
klubach sportozwii:\zkóW' sportowych ma być
Jednocześnie działał jeszcy.e, uwych tle się dzieje i naslal na
pomniejszony o '25 procent, co
znawany przez wszystkich aliannie ... Izbę Skarbową z Kato- · 'Zakrawa tta znakomtty dowci.p.
tów zachodnich, rząd polski w
Idea powołania makroregio·nćw,
wie. W Bielsku-Białej
Londynie. Sytuacja w tej częś
Izby
która narodziła się po reformie
ci Europy,' w której leży nasz SkaTbowej wówczas nie było
administracyjnej w połowie la.t
kraj, a zwłaszcza wejście Armii
O
co
posądzał tamtejsze kluby
siedemdziesiątych, ' od
wielu
Czerwonej na dawne
tereny
lat śpi już snem wiecznym, a
państwa
polskiego, sprawiały, spo.r towe przewodniczący WRN?
sportowi reformatorzy chcą ją
że pozostawianie
przy władzy
Posądzał je o te same grzechy,
obudzi ć z tego snu. I po co?
rządu londyńskiego, nastawionektóre popełniają inne kluby w
go antyradziecko, nie było dłu
innych
częściach
Polski. A
Zgadzam się z tymi wszyS'tżej możliwe. Alianci przewidziewięc fikcyjne etaty dla zawodli tę sytuację i już w Jałcie
k i•mi, kt órzy uważają, że reuzgodnili, że Tymcz.asowy Rząd
formowanie s·p ot'tu należy zan rk6w, płacenie premii l po.tyzostanie uznany za właściwy
czynać od dołu od klubów.
czek w wy501kościach przekraByć może tu również powinna
pod warunkiem, że w odpowiedczających
ustalone przepisami
nim terminie będą przepr()i.vazacząć działać zasada selekcji,
sumy oraz różne irule ńiepra
a.Je nie opierająca się na odd.zome wolne wybory pod kongórnych wytycznych, kogo .,wy.
trolą delegowanych przedstawiWlidłowośoi występujące w klucieli państw zachodnich. Wyboselekcjonować". a kogo zostabowej gospodarce.
ry takie od1były się w rolru
wić, ale na naturalnym
pra1946.
w ie bankructwa
Słabe kluby
Sprawami tymi zajęła się też
powinny paść. silne mieć dobre
Prokuratura Wojewódzka w
W
„Przeglądzie
Tygodniowarunki dla dalszego ro'lWOJu.
podyskutować.
Bielsku-Białe-j. Sporządzono nie
wym" z 15 lipca 1948 rokiu puJeśli miasto, województwo ezy
Zresztą, w naszym kra}u to
blikował swe wspomnienia Stagmina, chcą mieć klub tylko
tylko akty oskarżenia,
ale i
problem bardi.dej złożony niż nisław Lukasiewicz, były sekredła splendoru,
to niech nań
pismo do KomHetu Młodzieży i
mogłoby się wydawać. Otóż u
tarz OSQbisty Bolesłaiwa Bierułożą, jeśli klub sam !Jlię nie moKultury
Flizycznej, w którym
nas leży jakby w zwyczaju, że ta. We wspomnieniaoh tyoh cyże utrzymać.
Ale niech też
człowiek nie robi tego, co P'O'ws-kaizano na szereg niepratował między innymi takie sło
ten klub coś znaczy. Reanimawin.ien. Wynikało to zawsze z wa swojego szefa, wypowiedzia- w.Ldłowości, jakie występują w
cję zostawmy lekar.zom.
sytuacji politycznej lub gospone w rokJU 1946:
sporcie. Nieprawidłowości tadarczej, albo z poHtycz.nej hi
Ce•n tralna adm1ni&tracja sporkie występują nie tylko w
gosipoda~czej
razem W7liętyc .
- Gdybyśmy dzisiaj przeprotowa jes.t od tego, aby stwaOt, na przykład marszałek Ed- wadzili wybo111 wedlu.g daw- klubach W<>jew6dzhva bielsko- rzała klubom prawne i społecz..
ward Rydz-Smigły
lepszym
nych
pięcioprzymiotnikowych
ne warU111ki istnienia i rozwo·bialskiiego i jeśli &poirt polsiki
pewnie byłby mala~zem niż
zasad, do ;akich nas chętnie
ju, aby ustalała politykę sporma wyjść z kl"yzysu, to trzeba
dowódcą,
Felicjan Slawojnawolują, Mikolajczyk zdobyltową,
służyła
pomoeą i radą
zaangażować
nie
tylko
-Składk<>wski lepszym literatem
jedną
by pewnie większość glosów.
oraz stała na stra.ży etyki sporni-:i: generałem. I to wea.le nie
Wtedy dopiero nastąpiłoby nieI.zbę Skarbową i nie
jedną
towej. Troskę o szkolenie trzejest żart, z jego książek moszczęście, doszloby do otwartej,
ba zostawić trenerom. zawodprOlk:urat·urę. W BielS1ku-Siałej
żemy się w tej chwili
śmi.ać,
dlugotrwalej wojny
domowej,
nikom i działaczom. W sooreie,
bowiem
dobry
pomysł
pnevrodale trudno mu odmówić lekw której chyba bralyb71 udzial
jak i w i'l"mych
dziedzi'l"ll'lch
niczącego
WRN wydał złe
kiego, dobrego pióra. Moma ocale wrogie armie.
nasze~o
życia. potrzebna jest
czywiście sięgać dalej w pr.zesku~i.
Ciągną
się
procesy,
przeds~ębiorczość.
Nie zastaołą
szłość i odnaleźć .lciłka podobPrzy tych słowach, wspomina w~ł się i wycofwje oskaa-że
je j żadne - nawet najmadl""T._.,_
nych postaci, można także zaŁulkasiewicz, Bierut uśmiechnął
sze - ustawy l zarząd7.f'll"'Tlł.
nia, po mieście k~ążą plo.tuti,
trzymać
sdę w teraźniejszo&ci . się i powiedział jeszcze:
One też są potrzebne - te u.wreszcie te.n.że sam przewodnii rozejrzeć dookoła..
Taki to
stawy, ale one !Jlię szybko już niestety kraj, gdzie więk
czący WRN... bierze w obronę
- Jedno ;est pewne, że to, co
jak
wykazała
to praktY'ka
szość
robi to, cze.g o nie pojest n.aszt1m obowiązkiem, my,
ludrzd oskarżony<t:h w wyniku o&tatnkh 5 lat - deU1JktuaUwiinna, ze stratą dla sztuki, jak
komuniAci, spelniliśmy nale?yzują. Dlatego nie wol110 komjego wniosku o zbadanie stai połiit.yki, że tylko
do tych
cie.
plikować życia tworzeniem nonu gospodadd w sporcie.
dwóch dzie<łzin się ograniczę.
wych struktur pośrednich, co
Sytuacją wymarz.oną obecnie
Zanotowałem .oobie ten obraw końcu okazuje się zawi;~e
byłaby taka, gdzie człowiek rozek, bo gdy o nim czytałem
Miiniiste,r Aleksander Kwaś
działan~em Pozornym. A ku tebiłby to, w czym
czułby się
cztery lata temu, wywarł na niewski zdaje $Obie sprawę z mu
zmierzaia
proporn(lwane
najlepiej. Niestety tak nie jest mnie duże wrażenie. Oto prezybałaganu
i niepraWlidłO'\\Tości
projekty
mające
11·•„.Jrowi~
i . sąd~, że
długo nie będzie.
dent państwa, który stał się
jakie występują w polski~
sport polskii.
Gospodai-ka zbyt mocno pc>wią nim dzlęk;i tylko co Ukończo sporcie i wymyślił na/Wet prozana jest z połdtyką i nie •1y- nym wyborom, mówi swojemu gram sanacjd poil&kiego sportu.
gląda na to, by w
najbliższej
sekretarzowi z uśmiechem, że
A ponieważ mamy sezon zimoprzyszłości miała nastąpić jawybory te nie były wcale pię
wy, sporty Zlimowe u nas dokaś z.miana.
A najgo.rzej jes.t cioprzymiotnikowe, a to znaczy,
sięgły już dna i prędko się n·ie
człowiekowi,
gdy po tatach wcale nie byty wyrazem nie- podniosą, pełno w prasie sporBOGDA
dojdzie do wniioslw, że przez skrępowanej, nie manipulowa- towej dyskusji o rat<>Wainiu
MADEJ
cały czas robił coś, co nie danej woli wyborców; że to ma- s.portu. Jedni podważają prawwało mu przyjemn~ci i że jenipulowanie wyborami on, Bo- ne podstawy, na jaklkh opaa-to
go ograniczenie się tylko i wy- lesław Bierut, uważał za obo- decyzję o zawiemeniu zarzą
łącznie do zdobywania pienię
wiązek komunisty; że komunitdu PZLA, 'WYl"&źnde wykazudzy
spc>wodowało, że illltetici, w żadnym wypadku, nie
jąc, że do.kGnano
tego wbrew
gentem został ju! tylko na pa- podporządkowaliby sit wyrażoprawu. I ,na dodatek na 7 ty-
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Nie wiedział tylko dokąd powinien się udać. Gdz.iekolwiek
by się bowiem p0jawił, czy to
w Jakimś gródku. czy w Kruszwic albo Gnieździe, już wcześ
nie: .nusdel! tam być posłańcy
od Zyfiki z wiadomością o jego śmierci
i o władzy jak:l
przyjęła na siebie Dzika Kobieta. Sztuka rządzenia ludźmi uczyła go,
że człowiek jest. z
gruntu zły i tylko prawa narzucone przez.
czyjąś władzę
mogą go skierować ku dobru.
K ie mćgł liczyć
na niczyją
przyjaźń ani życzliwość, skoro
został uznany za zmarłego. Miał
świadomość. że słabi poddadzą
się władzy Zyfiki,
a silniejśi
skorzystają z okazjl, aby samemu stać slę władcami choćby

skrawka ziemi i gromadki ludzi, nic bowiem nie jest słodsze

od władzy.
pójść. jeśli
fać? Długo

DOkąd więc miał

nikomu nie mógł uuczono g0 czym jest
i jakimi rządzi się

pai'tstwo
prawami. Miał świadomość, że
to. co stworzył w oiągu kilku
lat. teraz w ciągu jednej chwd·
li rozpadnie się
jak glLniany
garnek - jak to słusznie określił Herim. To dziwne. ale wła
śnie Herirn, jak to wywnioskował Dago z pOdsluchanej rozmowy, nie brał udziału w solsku na jeg0 życie, ba. płakał
nad jego ciałem ~ nakrył je pła
szczem t>rzez eo ura.tował życie
Dagona, choć sam o tym nie
wied:tiał. Być może jest wlięc
w istotach lud2lkich odrobina
dobra, lecz gdy zaświeci słońce
czyjejś siły, topnieje jak odrobina śniegu p0d wpływem słoń
ca. Musiał więc lękać się sauromackich wojownikmv, należa
ło także
obawiać się swoich
ooddanych i możnych, gdyż nie
miał wobec nich lekkiej Tęki,
a każda istota
lud:zika całym
swoim ciałem i całą swoją duszą dąży do wolności. On zaś,
Dago, był tym, który nakładał
daniny,
rozdawał
życie
i

ł

ujrzał dutą prze•
z żółknącymi trawadalej była chyba jaka§ wioska, gdyt na łące pasło się stado klaczy
ze trebakami. Pilonowało je k.U.lru wyrostków i dwa kudłate psy. Jak
jednak porwać źrebaka,
gdy
psy natychmiast wyczują zbliżanie się obcego człowieka? A
do tego miał chyba silną gorą
czkę. bo chwdlami tracił przy-

puszczy

strzeń łąk
mi. Gdxieś

tomność.

Nagle domał olśnienia. Psy,
tak właśnie psy. Czy psie mię
so było gorsze od końskiego?
Noeą wywabił psy na skraj
puszczy
i przebił je ostrymi
włócmiairni. Głośno skowyczały
zdychają<: i wywabiły z suała

sów wyrostków z pochodniami.
Zar:zucił na siebie martwe ciało jednego psa i znowu zanurzył się w puszczę.
Ostrym brr.egiem kamienia,
który zabrał znad Tzeki, rozdarł
psa na kawałki I zaczął go jeść
na surowo. Mięso bylo wstręt
ne. od wielu lat nie żarł surowizny, dlatego kilkakrotnie wymiotował. W końcu jednak na-

Ci ludzie nie ,rozmaw!all ze soibą.

on td

aię

.zywał.
Długo 1zll
znaleźli się na

do nich nie od·

przez bagna at
ogromnej polanie, a potem nad zakolem rzeki, gdzie stało kilkanaście le:Pianek. W ogrodzeniach z żer
dzi pasło się stado klaoz i źre
biąt. bardzo dużych, chyba zakupionych od Obodrytów, gdyż
tylko w tamtych stronaeh hodowano tak rosłe konie. Dznęki
dużym rumakom
przez długi
czas. jak to słyszał na dworze
Ludwika Teuitońskiego,
jazda
Obodrytów zwyciężała . jazdę
Sasów w rueustannych walka c~.
jakie toczy-li Teutoni z plemionami Sklavinów między Albis
i Vfaduą.

Z wioski wybiegła naprzeciw gromada mężczyzn, kobiet
i d:tieci. UsłY15zał ich mowę:
- Leśny Człowiek - wołali.
- Leśny Człowiek!
Uświadomił sobie,
:!:e jego
długie zmierzwione
włosy i
twarz
z wielodniowym zarostem czyniły go podobnym do
owego Leśnego Człowieka, któ-

taftca { !'ozmaityeh sztuczek.
Tera.z
zamiast
niediwdedzl.a
tym ludziom udało się 1ehwytać Leśnego Człowieka
i być
może tak samo jak niedtwiedzia. zamierzall go trochę o-

swoić i s.przedać.
Rosół dodał mu sił. W pelinl
odzyskał przytomność. lecz p0stanowił
tego nie okazywać.
Zdecydował, że nie może od-

zywać się, gdy:!:
powszechnie
sądzono, te Leśni Ludzie nie
umieją mówlić. Kobieta odeszła
z pustą miską, petem przyszedł
starzec i okrył go starym zawsronym kożuchem„ Młoozi ludllie naprawili pręty klatki i
drzwi zamknęli na gruby. skobel. Został sam w klatce, Tozgrzany gorącą zupą i udając,
że jeszcze nie odzyskał przytomooś<:i. Spod przymrużonych
powiek obserwował życie w

wiosce.
Klatka stała
nad brzegiem
rzek.i. Nad brzegiem neki staly także lepianki. Ludzie wyglądali nędznie i
byli bardzo
mali. Gdyby Dago wstał i wy.prostował się,
sięgaliby mu

grudami błota i lkamieniam1. Ale
.ich zamteTesowanle powodowało,
te w końcu przyp<>minał
sobie
o nim starzec-starosta
rwdos.kl ałbo ktoś inny. Przynoszono mu kawałek upieczone.i
.koniny, dzbanek z wodą albo
.gorący TOsół, gotowany na koń
skim mięsie. Gdy spadł pierwszy śnieg, wrzucono mu je~ze
jeden kożuch barani. pod którym odtąd leżał całe dnie i noce. Wciąż czuł s·ię słaby i co
noc wracała mu gorączka. Myślał o ucieczce. która nie wydawała się trud•na, był jednak
świadomy, że dopóki nie powróci do sił, dopóty w puszczy
znowu grozi mu choroba, a mo.że nawet śmierć. Wiedział. że
chyba wygląda strasznie.
ponieważ całe jego ciało pokrywała gruba
warstwa brudu,
włosy na głowie miał polepiołlle w strąki. twarz i brodę po1k.rywał mu długi zarost. Ale ci
·ludzie nie mieli chyba p0czuc-ia
.piękna w każdym razie :nie
.wydawał się
im przerażający.
Oni także
nie golili swoich
.twarzy, chodzili
w szmatach
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śmierć, odbierał wolność.
W południe silny za wrót gło
wy zmusił go, żeby usiiadł pod
wielkim dębem i odpoczął. Znowu zrobiło mu się zimno, gdyż
lniane płótno słabo chroniło
przed chłodem późnej jesieni.
Znalazł wykrot po przewróco-

nym przez wiatr śwlierku, nagarnął do niego liści. nakrył się
nimi. lecz wciąż dygotał. Nic
nie mogło rotgczać jego ciała
tylko bieg przez pusz.czę, która
gubiła liście. a one spadając na
ziemię napełniały ją szelestem.
Lecz jakże trudno odróżnić szelest upadającego liścia od czyjegoś kroku. stąpania zwierza.
Dlatego męczyła go także nieustanna czujność.
Biegł czas jakiś,
aż odczuł
głód.
Puszcza musiała mieć
swój kres. a n.a jej skraju mogły być chaty. ludzie, żywność.
Jak ją zdobyć. jeśli miało się
tylko kllka zaostrzonych włócz
ni? Ugasił pragnienie w malu·t kim strumyku. spróbował nazbierać jeżyn; były już suche i
nie zasookajały głodu. Wreszcie
chy·ba wczesnym popołudniem
ooczuł zapach dymu i czołgając
się oo butwiejących
liściach
wypełznął
na skraj polany,
gdzie dostri.eg! lepiankę I mielerz. z którego sączył się dym.
Mieszkał tu smolarz. lecz Dago
wiedział. że tylko ludzie bardz.o
silni i dobrze umiejący walczyć
- nie lękają się żyć samotnte
w puszczy. Smolarze i ludzie
wyrabiający dziegieć z brzozoweJ kory najczęściej byli także
rabusiami i myśliwymi. Mieszkali oo kilku i bezbronny Dago , jeśli n:e miał czym zapła
cić. mógł u ich znaleźć jedynie
tylko śmierć. Ostatecz.nie zn!echęciło go do spotkania ze smola r iami uj'łdanie sfory psów.
kręcących się przy mielerzu i
leoiance.
Ominął więc ludzkie siedlisko
! znowu zagłębił się w puszczę.
A !!dy zaoadł wczesny jesienny
zmrok. znowu znalazł wykrot,
nakrvł sie liśćmi
i - us;łował
zasnąć . Myślał 0 polowaniu. samą wł ó cznią trudno jednak zabić kozła lub sarnę. Zwierzę
ta iuż na odległość czuły ludzki zanach i umykały w gęstwi
nę. Nie było też łatwo w lesie
wyśc:elon:vm
suchymi liśćmi
podejść zwierzyqę pod wiatr.
Ngstępny dzień od świtu aż
do zmroku soedził przy norze
króliczej , Leżał nieruchomo na
ziemi i dv~Qt.ał z chłOdu. Dopier(l orzec! zmrokiem udało
mu s:e celnvm rzutem włóczni
trafić powracającego
z lasu
młodego królika. Jedząc go na
sUrO\VO znowu oomyślał o Zety.
która nauczyła go polowania w
puszczy.
a orzecie wszystkim
wooila orzekonanie . że matką
udanych łowów jest cierpliwość.
Cały dzień soedził przy norze.
ale nie oosz.edl spać głodny.
Nocą nagle ogarnęły go poty.
Przeziębił się w rzece i miał
silna gorączkę.
Na orzemia.n
to dzwonił z zimna zębami. to
znowu oławił się we własnym
pocie.
Rankiem zaś czul się
słaby ; iuż nie móe;ł biec. tylko
posuwał się bardzo powoli. raz
no raz wsoierając się na włócz.
ni. Wreszcie dotarł do skraju
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sycił głód.

Nie

mógł

tylko ni-

usunąć gorączki i z każdą
chwilą czul się słabszy.
Ciało osa mogło mu wystarczyć na dwa dni. Znalazł wykrot w p0bllżu stTumienia, nagarnął do niego liści i legł w
nim. K.ledy odzyskiwał przytomność, czołgał się do stTu-

czym

mienia i pił chciwie,
potem ·
znów j.adł mięso i wymiotował.
Nocami męczył go nieustannie
suchy i bolesny kaszel. Wreszcie stracił poczucie czasu, oczy
zaczęły mu ropieć, nie wiedział
ile dni leży w wykrocie, czy
jest już dxień czy noc. bo niek;edy podczas
dnia gorączka rego zabił u progu swego wieku doJrzalego w puszczy koio
odbierała mu przytomność. miał
dworu Zely.
wrażenie.
że zapada się
w
- żarł surowe mięso warmrok.
Pewnego dnia ooczuł się tro- chlaka. Jest chory - tłumaczył
innym jeden z tych, któny go
chę lepiej, gorączka jak gdyby spadła. Trawił go głód; re- nieśli. Później to samo powtórzył starcowi
o zgarbionych
sztki mięsa psa zaśmierdły się.
plecach i zupełnie siwych rzadPostanowił
więc
zapolować.
kich włosach. Starzec wspierał
Wziął do ręk:i zaostrzony kij,
się na zakrzywionym kiju, któodnalazł miejsce. gdzie do wodoooju nad strumieniem przy- ry był zapewne oznaką władzy.
Obejrzał on zwisającego
na
chodziły sarny i dziki. wlazł na
drągu Dagona i widząc. że jedrzewo i znieruchomiał na ganiec mruga powiekami, powiełęzi. Wkrótce przekona! się . .ie
dział wskazując go palcem:
o tej porze roku szmaty. które
- Leśny Człowiek.
go okrywały
nie. zapewniały
Następnie wskazał Dagonowi
żadnej ochrony przed zimnem.
Zaczął padać
mokry śnieg z na siebie i innych ludzi i. wioski:
deszczem. a on dygotał na bez.K~:miojady. Koniojady„.
listnym drzewie, obawiając się,
Dago coś wybełkotał niezroże nie tylko nie zdoła upolozumiale i znowu stracił przywać żadnego
zwierzęcta,
lecz
tomność.
straci przytomność i spadnie na
Ocknął się, kiedy jakaś sta.ra
ziemię. Dzwoniąc zębami i trzę
kobieta wlewała mu do ust gosąc sie przetrwał
jednak do
rący rosół.
Znajdował stę .v
wczesnego zmroku i udało mu
dużej klatce z mocnych dębo
się wbić ostrze kija w młodego
wych kijÓW. Dwóch młodych
warchlaka. który przechodził
pod drzewem razem z dużym mężczyzn naprawiał-O wyłamane
w jednym miejscu pręty.
na
stadem dzików. Z trudem orzymiejsce wyrwanych. wstawiając
dżwigal '(O do swojej nory. roznowe i wiążąc je łyki~m. Dno
darł ostrym kamieniem futro 'i
klatki pokrywała zgniła trawa
wbił zęby w jeszcze cieple mię
Lodchodzy niedźwiedzia. Domyso. Potem znowu wymiotował,
ślił się, że ' zwyczajem sklaviń
wróciła gorączka i stracił orzysk.iego ludu
trzymano tutaj
tomność.
małego niedźwiedzia. schwytaSwiadomotć
przywrócił mu
nego w lesie. gdy zabito niedź
ból w nadgarstkach i kostkach
wiedticę. Mały niedźwiedź zanóg. Z trudem otworzył zaropewne wyrósł na silnego zwiepiałe oczy
i stwierdził.
że
rza. oewnego dnia
wyłamał
dwóch ludzi niesie go jak upopręty w klatce i uszedł w pulowaną sarnę. zwisającego na
szczę. Takie niedźwiedzie. trodrągu. Trzeci ostrzem oszczepu
chę
oswojone . i wychowane
odganiał Od niego dwa psy. które starały się dosięgnąć zębami przez ludzi, sprzedawano kupcom. którzy je tresowali, uczyli
ie~o boku
i wyszarpać ciało.

Rys. Jun.usz
,albo
krwią
15eł.

najwyżej do ramienia. Zdał sobie sprawę, że schwytali go ludzie karłowaci z jakieś zagu-

bionej w ouszczy wioski. Byli
Jtdnego rodu. parzyli się mię
dzy sobą. karłowacieli i wielu
z nich miało obłęd. Co chwila
słysza·ł
skrzekliwe
śmiechy,
mężczyźni popychali się
wzajemn•ie, co chwiia wybuchały
między nimi
niegroźne bójki,
które
kończyły się obłąkań
czym rechotem. Twarze tych
ludzi - tak mężczyzn jak i kobiet - były brzydkie. z dziwwnymi grymasami
jak gdyby
przyklejonymi do ust. Żywili
się chyba głównie końskim mię
sem. Hodowali konie, nie uprawiali pól, stąd ich dzii\sla były
zaropiałe. „Koniojady" tak
siebie nazywali
albo tak ich
ktoś nazwał i przyjęli to jako
swoje rodowe miano• Czy mógł
tym ludziom powdedzieć, że jest
Dago Piastunem. władcą Gniazda i Kruszwic oraz Poznanii?
Gdyby nawet przyjął. że słysze
li 0 władcy w Gnieździe i powiadomili o nim kogoś w warowni, nie miał pewności czy tam
nie rządziła już Zyfika i nie
czekał go od niej los g-0rszy
niż od tych karłowatych ludzi.
Zauważył.
że bardzo szybko
interesują się jakąś sprawą, a
ootem rówinie szybko o niej zaoominają.
Zdarzały się dnie,
gdy nie dostawał nic do jedzenia ani do picia, ootem przychodziły dni. gdy od wczesnego
;rana zbierały się wokół klatki
przeważnie niedarostki i kluły
go kijam~. dopóki nie schronił
się w najodleglejszym
kącie.
Dzieciaki były najokrutniejsze,
pluły na niego, rzucały w niego

Szymański-Glanc

końskich skórach,
pluli
i ropą z gnijących dziąJed1110 zdawało się tylko

sprawiać im radość i budziło
ogólną ciekawość: parzenie się
,z sobą. Da~ był świadkiem jak
jakiś mężczyzna na oczach całej wsi gwa~cił chyba dziewię
cioletnią.
jeSllC:ze
niedojrzałą
dziewczynkę, a inni tylko chichotali radośnie. Parzyli się na

.oczach innych i był to rodzaj
ich najpiękniejszej
zabawy,
wszyscy bowiem z wielką przyjemnością obserwowali jak to
.robią inni. Dagonowi przypoanin.aH stado kur i kogutów.
Gdy wy .}rzało słońee, mężczyźni
wygrzewali się pod lepiankami,
a kiedy któregoś naszła żądza,
oo prostu rzucał się na przechodzącą
mimo kobietę
lub
dziewczynę, chwytał ją, a ona
zatrzymywała się
p0słusznie,
czekając ai ją weźmie na podobieństwo ogierów i klaczy. I
tak samo jak dorośli uachowywały się dzieci. Nooily na so·b ie długie koszule i nawet mimo mrozu miały gołe nogi i

stopy. Radosny rechot tych karłów budził widok psów usiłujących zgwałcić
małe dziewczynki. które im wypinały
swoje tyłki. Starsze dziewczyny
zmuszały do współżycia zupeł
nie niedorosłych chłopców przez.
co ich narządy rodne były nabrzn1iałe i napuchnięte
oraz
nienatwralnie duże. Najmilszą
czynnością nawet
kilkuletnich
dziewczynek
było zabawianie
się własną łechtaczką i wycią
ganie jej aż u starszych zwisały jak zwiotczałe męskie człon
ki. Im któraś miała dłuższą łe
chtaczkę co chętnie pokazywały nawet jemu,
siedząeemu
:w klatce - tym zdaje się miały więksre powodzenie u męt
czyzn. „Gady. Wstrętne gady"
- myślał o nich Dago, zastanawiając się, ile jeszcze jest w
fPUSzczach takich miej!<:,
od-

grodzonych

moczarami. gdzle
i karłowate rody.
I czy można ich było uważać
za 'ludzi, czy też za istoty człe
kopodobne.
Niekiedy Dago
przechadzał
się po klatce, aby doprowadzić
krew do stóp i przywrócić siłę
mięś~iom. W takich chwilach
,podbiegała do klatki cała grool)lada dzieciaków i dorosłych,
,podziwiając wysoki wzrost Dagona i wyobrażając sobie o·
,gromną siłę. którą musiały kiedyś kryć jego zwiotczałe mięś
nie.
Pewnego razu wpuszczono da
jego klat'ki młodą kobietę, która natychmiast uklękła, odwróciła się do niego tyłem i obna.żyła gołe pośladiki. Chcieli, że
.by Dago jak duży ogier pokrył
karłowatą klacz i przyniósł im
ll'Oślejsze potomstwo. A że Dago odwróc·ił się od tej kobiety
ze wstrętem. między pręty wstawili kije i tak długo go kluli
al zbli.::ył się do oweJ kobiety
.oczekującej pokrycia. W końcu
,poraniony ostrymi kijami, zmu»it się mocą
wyobraźni
do
,przedstawienia sobie Helgundy
i
do wzbudzenia
pożąoama.
Na ich oczach wszedł w tę kobietę, a oni wydawali przy tym
,głośne o.tuzyki radości. Potem
-011a opuściła klatkę, a on doznał uczucia,
że przestał być
.człowiekiem a stał się zwierzą
.ciem. Było to uczucie tak silne. że stało się
wreszcie to,
czego się najbardziej obawiał:
,przyszły chwile obłędu. Odtąd
.niekiedy warczał jak wilk na
,przechodzących mimo klatki, a
.na wet nocami zaczął wyć z roz,paczy jak wilk. Nie wiedział w
jaki sposób walczyć z narastającym w nim obłędem,
w
Jrnńcu jednak doszedł do wniosku, że jedynym ratunkiem dia
niego będzie mowa. Musi zacząć mówić. Ale czy nie za biją
,go, jeśli przekonaią się, że me
jest Leśnym Człowiekiem, lecz
ikimś obcym i przez to groź
nym? Kto wiedział jak w mojej sytuacji zachowają się ludzie karłowaci i obłąkani?
Pewnego zimowego dnia zauważył. że kobiety podcinają nożami włosy na głowach wszystkich dorosłych mężczy.z.n. Domyślił się wów<:zas, że ci karłowacj lud2lie do kogoś należ::i,
;ą czyimiś niewolnikami,
<lla
kogoś hodują stada koni na
wielkiej ool.anie leśnej.
Ktoś
wkrótce miał tu przybyć, a.by
wLiąć daninę w koniach. Jak
.patraktowa.ny zostanie
Leśny
Człowiek. uwięziony w klatce?
I kim jest właściciel tej wioski? Czy nie wrogiem Piastuna
- jeśli rozpo:ima w nim Piastuna?
Tego dnia podjął decyzję. Był
już na tyle s.ilny, aby walczyć
.o swoje życie. Nocą odsupłał
łyko wiążące dwa dębowe drą
gi i gdy rankiem przyszła do
ruego kobieta i przyniosła mu
.upieczony ka wałek koni.ny. któ-:ry wsunęła między prętami. on
.wyrwał skobel. uwolnił z łyka
dwa drągi i z.a krzyczącą przeraźliwie kobietą pobiegł w kie·
.runku lepianek.
Jej krz.yik: wywabił z domów
.kilkunastu męilczy:zn,
którzy
irzucili się na Dagona. Ale on
.z.robił ogromneg 0 młyń-c:a drą
,gami i powalił ich na ziemię.
Zauważył starca-starostę i prze.mówił do niego:
- Dajcie mi jeść. Kołacza!
Piwa! Więcej pieczonego mięsa.
Starzec zgiął przed nim kark.
- Kim jesteś? - zapytał.
- Jestem wolnym Panem .zawołał Dago. A kto do
mnie podejdzie zbyt blisko, zabiję go.
· Byli zdumieni, że potrafi mó.wić i nie jest
Leśnym Czło·
•wiekiem. Zdołał wpaść do le;pianki starca i opuścH ją z o.szczepem o żelaznych zębach,
Tak uzbrojony stanął przed gromadą karłów i znów przemó,żyją zdziczałe

wił:
Przynieście

mięsa.

Dajcie mi

pieczonego
rosołu. Koła

cza.
Nie mamy kołacza - odstarzec. - Ale mięsa do.staniesz. Jesteśmy Koniojady,
panie.
- Zamieszkam w twojej chacie. Zrobicie dla mnie futrzane
ubranie. Będę waszym Panem.
- My już mamy pana. Kło
da wę - wyjaśnił starzec.
- Zabiję Kłodawę - krzyknął Dago. Ja będę waszym
Panem.
Zamieszkał w lepiance starca
.i więcej już .nie doznawał od
Koniojadów żadnej przykrości.
W lepian<:e ciągle paliło się o'~lsko i było bardzo
ciepło.
Z ogrzewanego ciała uszła go;rączka, a odżywiany
tłustym
końskim rosołem, w ciągu kilku
dni nabrał Dago siły. Mógł rozmawiać ze starcem .i to od7

.parł

daliło obłęd.

C.O.N
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ZAKLADY

USZCZELNIEŃ'

I WYROBÓW
AZBESTOWYCH
„P O L O N I T"
ul. Rewolucji 1905 r. nr· 52
90-213 Lódź
SZUKASZ DOBREJ, ZAJMUJĄCEJ PRACY
A ZGWS SIĘ DO NAS! A
1
_!\
T
n T
n
T
"
y

Telefony: Centrala 32-50-14 do 1-9 ·:
Dział Techniczno-P·rodukcyjny 33-51-82
Telex:
886773 azbe pl

POSREDNIKÓW UBEZPIECZENIOWYCH
PRACOWNIKÓW BIUROWYCH.
Kandydatom posiadającym praktykę w dzialal~
ności ubezpieczalni zapewniamy wyższe wynagrodzenie.
A CZEKAMY N A CTEBIE A
Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pośrednicy WESTY oraz nasze przedstawicielstwa:
Sieradz,
ul. Wyzwolenia 2,
tel. 715-68,
Rawa Mazowiecka, ul. Polna 8,
tel. 44-26,
Bełch atów,
Osiedle Tysiąclecia,
blok 7, m. 54. tel. 48-69-05 1
Łódź ,
ul. Nowotki 8. tel. 32-56-61.
3377 /K

BEZ AZBESTOWE
SZNURY TERMOIZOLACYJNE CSA
• dętych włókien szklanych,
w oplocie z jedwabiu s?Jklanego.
-

Dane techniczne:
produkowane średnice (/) 30 i (/) 40 mm
odporność termiczna do 450 st. C.
współczynnik przewodzenia ciepła: ok. 0,07 W/mK.

---· .....:~ ... 3.2J55/K·.

·- ---·-
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w zawodach:
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ELEKTRYK

•

MECHANIK MASZYN SZ·W ALNJczycH.

-

KRAWIEC -

BRYGADZISTA

7506/K
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IEc ·

Wielkanoc Wiosna Wakacje 1989
SPOtKA

Z WOJi IEC

z o.o.

MP

dla Twojej Ro'-ziny, Przyjaci~ł, Znajomych·
z. całego św.i;ata ·
WllELKAINOC i WIOSNA
+

- ltllkunastodnlowe wyjazdy samolotem do Aten, Rzymu, Londynu, Paryża
Lourdes,
Helsinek + Tampere oraz autokarem na narty w Alpy Austriackie i Francuskie, zakwa terowanie w hotelach, wy:l:ywienie całodzienne lub częściowe. OpłatY za pobyt w dew izach, przejazd w złotówkach.

PRZYJMUJ - ZAMÓWIENIA
NA U

ŁUGI

EKLAMOWE

WAKACJE 1989
Autokarem - przez campingi świata 20 dni 22 dni 22 dni -

pfansze. infQrmacyj~e
znaki graficzne projektowanie_
i wykonanie
- .„..
szyldy i· plansze reklamowe
projektowanie wystaw· i pomie.-

„

••

'

„

25 dnl -

ao

+
+

dni -

+

96.000 zł
HISZPANIA l MAROKO (Sahara) -

Własnym

cena około 165 dol. USA

+

90.000 zł

sa.ooo

USA

USA

1l

+
+

130.000 zł '

samochodem .

- camping 7 lub 1ł dnl pobytu + opłacony prom z Marsylll lub Nicei zakwaterowanie w przyczepach campingowych lub bungalowach, własn e w yży
wienie. Za 7 dnl od osoby 190 dol. USA, tydzień dodatkowy od 75 dol. USA
do 320 dol. USA.
.
SARDYNIA - Hotel - 7 lub 14 dni pobytu + opłącony prom z Nicei lub Marsylii zakwaterowanie: apartamenty 2- 1 3-5-osdbowe z łazienkami, własne wy żywie
nie - ceny od 350 do 560 dol. USA. tydzlet'1 dodatkowy od 350 do 460 dol. USA
BALEARY
- Hotel, opłacony prom z Barcelon y, całodzienne wyżywienie ceny od 450
do 520 dol. USA za 1 tydzień - tydzień dodatkowy około 270 dol. USA

KORSYKA

„ -·

.

Grecja z 7-dniowym pobytem na Peloponezie, cena ok. 70 dol. USA

3 morza Czarne - Sródziemne - Egejskie, cena około 80 dol. USA
ZA KRĄG POLARNY Finlandia - Norwegia ·cena około 190 dol.
40.000 zł
bilet na prom do Helsinek
GRECJA i WŁOCHY (promem przez Adriatyk) - cena około 145 dol.

~

Samolotem
Wdprzygot owanlu wypoczynek w Marok u, Algierii oraz samolotem lub własny m samoc h o em w Turcji (Morze Egejskie), Włoszech (Morze Adriatyckie) inne.
D LA WSZYSTKICH RODZIN, PRZYJACIÓŁ, ZNAJOMYCH z 'całego świata organizujemv
wypoczynek i zwiedzanie POLSKI, pomagamy załatwić bilety na samoloty i wizy itp.
I N FORMACJE - ZAPISY - BIURO PODRÓŻY mgr tur. Wojciecha Marzyńskiego,
90-135 Ł6dt •L Narutowicza Zł, tel. 32-02-71 lub 32-21-91 od poniedziałku do piątku w
godz. 10-lT.

szczeń h~ndlowych

3364-k

ZAMÓWIENIA PROSIMY KIEROWAĆ POD ADRESEM:
90·050 ~ódż, skr. pocztowa 290 lub telefonicznie 36·60·11 wewn.293
lol

·-- -

-----

--
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Ostatni grosz w dłoni nędza:·7.a - ostatnia szansa,
jedyna nadzieja. A jeśli jeszcze wtrącą się Swięta i
Diabeł?

-

Niespodziewane wyd.airzenia,
•c uda niebieskiP :i di:ibelskie pułapki,
trudne pytania i niełatwe odpowiedzi,
śmiech i wzruszenie,
makomit-e a1kto.r slwo
w autorskim spektaklu Piotra Tomaszuka

„TURLAJOROSZIEK"
DLA STARSZYCH DZIECI i

scenografia - Mikołaj Malesza, muzyka - Krzysztof
Dzierma, w sali prób Państwowego Teatru Lalek Pino"
kio", Łód ź, ul. Targowa 25.
3389/K
Rezerwacja biletów: tel. 74-75-84.

.:·ustUGOWA
'TURYSTYCZNA·.AGENcJA
.
.

ZMJW „TAiU" O/ŁÓDŻ
Łódź, ul. ·Próchnika 1
tlx 886775
tel. 33-9·1-38

z

p

A

s

A

z

DOROSŁYCH

\,

A

DO KORZYSTANIIA Z NASZYCH USWG
'PROPONUJEMY:
'W ZAKRESIE TURYSTYKJI IffiAJOWEJ
wczasy
wycieczki
obozy
pośrednictwo w załatwianiu noclegów, wyży
wienia, transportu itp.
organizacja seminariów, sympozjów nauko·
•
wych.
'W ZAK!RESil'.E TURYSTYK[ ZAGRANiJlCZINEJ:
·wycieczki do krajów kapitalistycznych i so-cjalistycznych
wczasy
obozy

***
*

*
*
**

SEUDECZNIE ZAPRASZAMY
Gwarantujemy sprawną i fachową obsługę.
8416/K

~
cfi;~
1) ~\ ', ~
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---!~~~

PHU „O'IEX" w

ŁOD.ZI

w czasie Łódzkiej Gwiazdki (w dniach:

13-20 grudnia 1988),

i

*f.:
f.:
*

PHZ „BALTONA" SA w GDThTJ:

Z A P R A S Z A J

-------------

Ą

Stoisko
DO SWiQJEGO STOISKA

AUTORYZOWANE CENTRUM SZKOLENIOWE

polecając:

PROFESJONALNE STANOWISKA

sprzęt RTV i audiowizualny

galanterię cukierniczą.

OPROGRAMOWANIE W J~ZYKU POLSKIM
Autoryzacja renomowanych firm
europejskich i amer}'kańskich

czynne w godz. 10-18.

UWAGA! Przewidziane atrakcyjne pre-

apliil«@mru

mie.

w Hali Sportowej

„ŻYCZYMY UDAINYCH ZAKUPO\V"

(od al. Politechniki)

Rosocz.E ·

CAD/CAM
komputery, monitory graficzne,
plotery, digitizery, skanery oraz

zabawki
papierosy
będzie

.... ~~ -

PRZEDSl~BIORSlWO

~

Hl!/K

PRODUKCYJNO-HANDLOWE

ZASTOSOWAŃ INFORMATYKI „APLIKOM" Sp.

~

91

§

S

z. o.o.

~738 Lódź. ul. Limanowskiego 129

.

~

§

§

iel.:.34-39-32
2691/K

~

U~.AWDJV.HD'//H"./~.UZ9'.H/././/.H/./././.QhW/Hh

ZRZESZENIE. STUDE
.

. .

Tow · POLSKICH

·1matur. Biura Padr6ży i Turystyki
Oddział

w

Ładzi

ul.Piotrkowska 51 tel.. 33·61·'12,B6·44·79

Proponuje amatorom

*

białego szaleństwa

NARCIAiRSIDJE OBOZY

-

SZKOLENIOWO-WYPOCZYNKOWE

•
•

DODGWSY

•

w kraju i za granicą:
BRENN~

ZAKOPANIE,

•

SZKLARSKA
JELESNIIA

jak

również

PORĘBA,

u naszych

sąsiadów

w CZ1ECHOSLOl\VACJr i NRD.

Szczególne preferencje dla studentów,

członków

ZSP.
3U3/K
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UWAGA FONOAMATORZY!
.·nowo otwarty sklep
spółki z o.o. PROSPEKf/1G.u/

tel. 57-55-55
r-0k
Lódź,

zal~żenfa

1958

ul. Nawrot 2a

ciągłej sprzedaży

oferuje w

na

nagrane kasety firmy

RL.

taśmach

BASF oraz komisową sprzedaz
GRAMOFONOWYCH
*PLAKATÓW
'# KASET MAGNETOFONOWYCH
SOUVENIR POP-MUSIC
#PŁYT

**

. WIZYTY DOMOWE, KONSULTACJE
i ZABIEGI
w zakresie:

pediatrii ogóLnej oraz: l~ryng.ologii, chirurgii,
neurologii, kardiologii, okulistyki, dermatolog.ii
· i Ol"topedii dziedęcej
- interny oraz: karrdiolog1ii, hematologii, pulmon()ólogii,
endokrynologii, gastrologii
- cMr.u.rgii miękkiej i Ol'topedii
- urologii
- neurologH i psy>chia:trii
- dermatol'Ogil, reumatologii
- o1n1listy:ki
- gineko-logii
- EKG u pacjenta
Zlecenia przyjmujemy w ·dni powszednie 8-20 w dni
wolne od pracy 9-22, tel. 57-55-55.
'
·
~onoraria stałe bez względu na dzie11 tygodnia i porę
dnia.
-

SPRZĘTU NAf;ŁASNIAJĄCEGO

$ODTWARZACZY WIDEO
Działamy również w układzie
KUPNO-SPRZEDAŻ
Zapraszamy PT Klientów do naszego PUNKTU
ul. Narutowicza 29 (róg Kilińskiego) w Łodzi.

W.U/H///U'"H~..h9"'..U.M'9'Lhą.U/./.UD"/U'.H..6V..U...uufiY'././,U...690"..Q'D"'~fiZa
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Natychmiastovve dostawy profesjonalnych komputerów osobistych typu
IBM PC XT/AT TURBO
DRUKARKI
PLOTTERY
DIGITYZERY
DYSKIETKI
= SIECI i WIELODOSTĘP
GWARANCJA DO 24 MIESIĘCY!
Kompleksowa oferta to również:
# . ŁATWE W OBSŁUDZE OPROGRAMOWANIE
130 POZYCJI IiIT·E RATURY
SZKOLENIA
.
PI-W „WHama lHEZcompu"
ul. Niciarnio.na 41 /45, tel. 74-97-30, tlx 886783.
,
3090/K
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33-26-79
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P.EL1'1Y ZAK'RES BADAŃ RTG
czynny w godz. 9-16
oprócz sobót i niedziel

-

. BIURO OBSŁUGI RUCHU
TURYSTYCZNEGO PTTK.
Oddział w Lodzi,
ul. Piotrkowska 70
Z A P R A S Z A
DO SI{ORZYSTANIA
Z NASZYCH USŁUG

krajo-wej turystyki pobytowej,
Aktualnie
prowadzimy
sprzedaż
skier-0-wań
na
wczasy
zimowe,
po-byty
świąteczne. o-bozy
narciarskie między inn mi do:
KARPACZA, DW. „NEPTUiN"
w terminach:
23.12.88.- 2.01.89
15.01 .89.-21.01 89.
15.02.89.-27 02 89.
23 .03 89 .-29 03.89.

w zakresie:
zagranicznej turystyki ind~·
widualne.i (aktualnie wyjazdy
świąteczne
BRL,
WRL),
wycieczek autokarowych po
kraju,
fachowego przewoclnidwa,
transportu autokarem i mikrobusem,

DW. „PEWEŁK " 27.12.88 -3.01.89.
SZCZYRKU,
(obóz narciarski) 23.12.88.-2.01.89.
BUKOWINY TATRZAŃSK11EJ
(kwatery prywatne) 14.01.88.-2'7:01.89.
l::l.0?..88 -26.02 89 .
3387/K

-

33-26-79

-

~K~N~J1E BADA!NlIA: wątroby, pęcherzyka i
drog zolc10wych, trzustki, nerek, gruczołu kroko'~e~o, nar~~du rodnego, owulacji, ciąży, rozwoju
c1ązy, trofu płodu, tarczycy, sutków. Wczesna diagnostyka stawów biodrowych u dzieci.
KONSULTACJE G1iNEKOLOGIC7JN'E.
Informacje i zapisy telefonicznie: tel. 33-26-79
(9-16).
Badania codziennie w godz. od 14, soboty
10-12, wtorki od 9.

-

Spółdzielnia

SZYl\'lR <\ RKU,

Praqy

Urza,~ze~ Me·ch,ani~znych i Nar~ądzi
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ZAKł.iADY PRZEMYS.LU KONFIEKCYJ!NlEGO
,,D A N D Y S"
w Lodzi, ul. Traktorowa 148/158
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sprzedał

3amochodtt typ ŻUK A 06,

rok produkc.ii 1934, stopień zużycia 75 proc.,

2. Samochodu typ

1985,

ŻUK A 011,
stopi~ń

zużycia

cena

70 proc.

wywoławcza

eena

3. Samoch-0du STAR 28 furgon,
rok produkcji

1975,

stopień zużycia

75 proc.,

cena

4. Samochodu STAR 29 furgon,
rok

produkcji

1975,

stopień

zuiycia

75 prac.,

cena

410.CIOO

zL

wywoławcza

500.000 zL

wYWOła.weza

830.000

zł.

W7WOławeza 6ł0.000 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 14.XII.1988 r ., o godz. 10.00 na terenie przedeiębiorstwa.
Osoby biorące udział w przetargu winny wrpłacić wadium w k~ie zakładu w
wysoko§ci 10 proc. ceny wywoławcz.ej, najpóźnlej w przedd·zień prz.etaa-gu.
Nie bierzemy odpowiedzialności z.a wady oraz nie u-zupełniamy braków w wy-

p<>sażeniu.

w

ł.odzi, ul Brzozovya ·11/1~

=~-

PRZETARG NIBOGRAMCZOINY

rok p,rodukcji

5

S
§

Pojazdy można oglądać w dniach od 12 do 13 grudnia, w godzinach od 10 do 14.
Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od przetargu bądź jego uniewa:źnienie bez
p:niania przyczyn.
3388/K
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ZATRUDNI NATYCHMIAST:

***
*

TOKARZY
FREZERÓW
SZLIF1ERZY-POLEROWNIKOW
SLUSARzy
ELEKTRYKA

•
• LAKiIERNłKA
Wynagrodzenie wg zakładowego systemu wynagradzania. Zgłoszenia przyjtnuje i informacji udziela stanowisko do spraw pracowniczych - tel.

84-47-42.
7136/K
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SPÓID~IELCZE

Łódź

I

BIURO TURY'STYCZINE
„T U R Y S T A"
Oddział w Lodzi, ul. Piotrkowska 5,
tel. 36-08-2-0 lub 33-58-32

OFIE!RUJE SWOJE

USLUGI

O

OrganlzacJl WYCieczek krajowych dla szkół l zakładów pracy
autokarami .,Turysty",
Wynajmu autokarów na przewozy kraJowe i zagraniczne dla
n.kładów pracy, organizacji l osób prywatnych.

-

O F 'E R U J E
Wczasy ~Jowe I obozy
Wyeleczld za.grMllczne.

-

TAK Ż E:
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artykułów

**
ds. turystyki
* Pracownika do
ksero
O
S
Z
U
K
U
* produkcyjno-magazynowego.
Lokalu
Księgowego

e>bozów d1a młodzieły w okresie ferii zimmvych,
wczasów świąiteezno-sylwestrowych.

R

F

Handeł hurtowy chemikaliami
Pośrednictwo kupna-sprzedaży

Pełnomocnika

usługi.

P

.

*

młodzieżowe,

obecnie przyjmujemy 2g'łos:z:enia na organi:z.ację:

A

ul. Tr~ugutta
5
.

chemic7Jnych
Doradztwo w branży chemii
Usługi kseroapamtem Canon
(wielona1kladowe ze zniżką)
ATRUDNI
• ruerowmka biura

.„

w miesłąam od listopada do kwietnia
zna.cma obni:iJka een i mairż na wszystkie

-

**
*

UWAGA:

Już

-

tel. 33·64 s1:, 33 64 eo

w zakresie:

-

AZ
. OwO.
- -

Yt

obsługi

J

E

3349/K

w godz. 10-16.
3386/K

~

Jednocześnie

BIURO LBR SA

~
§

już dziś

§

-

§
~

S jutro

-

Twoja firma może zostać współwłaścicielem banku lub korzystnie ulokować wolne środki,

Lódź, ul. Piotrkowska 1..48/150,

informujemy,

że

bank:

?:~

przyjmuje lokaty środków pieniężnych jednostek gospodarczych i organizacji społecznych na
Zarząd Lódzkiego Banku Rozwoju SA przyponajkorzystniejszych warunkach w kraju, rówmina, że tylko do 20 grudnia 1988 r. przyjmuje
nież na warunkach indywidualnie uzgodnioskorzystać z kredytów i usiug naszego
nych,
,
banku,
Z
A
P
I
S
Y
zakłada i prowadzi rachunki jednostek gospodarki uspołecznionej, rad narodowych i organimoże wspólnie zrobimy dobcy interes!
NA AKCJE H EMISJI
zacji społecznych.
- masz pomysł, przyjdź do nas.
~:f udziela kredytów i pożyczek jednostkom posiaCena emisyjna akcji 600.000 zł za sztukę.
dającym rachunki w ŁBR SA.
34:18/K
pokój 1115, tel. 36-17-16.
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uwaga
Z.A.PEWNIA ZAKLAOO:\I PRACY
przejęcie Waszych obowiązków w przypadku, gdy
zgodnie z prawem pracy zakład będzie zobowią
zany do wypłaty rodzinie zmarłego pracownika
odprawy pośmiertnej oraz zapewnia wypłacenie
tej odprawy w przypadku śmierci pracodawcy,
który jest krajową osobą fizyczną tzn. właścicie
la· prywatnej firmy.

Ubezpieczonym i uprawnionym z umowy ubezpieczeniowej jest zakład pracy lub pracodawca
opłacający składki.

Wysokość

odprawy pośmiertnej określa kodeks
pracy. W przypadku śmierci pracodawcy odprawę tę określa się na:
-

zakładzie

pracy

zwiększone

o

Odprawę wypłaca się uprawnionemu członkowi
rodziny zmarłego pracownika zgodnie z prawem
pracy, w imieniu ubezpieczonego pracodawcy lub
zakładu pracy albo zwraca się ją pracodawcy lub
zakładowi pracy. Na identycznych zasadach wypłaca się odprawę uprawriionemu członkowi rodziny ubezpieczonego pracodawcy.

Ustala
w

się eksperymentalną składkę miesięczną

wysokości określonej

w tabeli:
I

Klasa niebezpieczeństwa
w zależności od rodzaju
wykonywanej pracy
Stopa składki w proc.

II

III

IV

1,5 1,8 2,1

2,5

wynagrodzenie przy okresie
zatrudnienia do 10 lat,
trzymiesięczne wynagrodzenie - przy okresie
zatrudnienia co najmniej 10 lat,
sześciomiesięczne
wynagrodzenie
p~
okr.esie zatrudnienia ~ najmniej 20 lat.

O~DQLOSY

,

-

jednomiesięczne

Przez. -wynagrodzenie rozumie się w przypadku pracodawców średnie wynagrodzenie pracow-

IV

ników w jego
50 procent.

Sieradz,
ul. Wyzwolenia 2, tel. 715-68,
Rawa
Mazowiecka, ul. Polna 8, tel. 44-26,
Bełchatów,
Osiedle Tysiąclecia, blok 7, m. 54 ,
tel. 48-69-05,
Łódt,
ul. Nowotki 8, tel. 32-56-61.

Zatrudnienie większej liczby pracowników
jest z dopełnieniem wielu formalności
natury organizacyjno-prawnej. Postaraj się, aby
WESTA przejęła od Ciebie te kłopoty przynajmniej w ostatniej drodze Twego ··pracownika.
związane

Wszelkich dodatkowych

informacji udzielają
przedstawicielst-

pośre~nicy WESTY oraz nasze

3376/K
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