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„MOWA, TO FORSA,
0
PANIE"
miasto można być w
równym stopniu zazdro
snym jak o kobietę. Taki
Bó dlaczego na przy
kład twój przygodny rozmów
ca w pociągu, który nigdy
Łodzi nie widział, wypowia
da takie zdania:
— Ach, Łódź!? Nie lubię
tcBo miasta! Tani do dziś je 
szcze brak kanalizacji, „kocie
,hy“, rynsztoki, dym i w oSóle brud!
Wszelkie wysiłki zmierzaJaee do pokazania naszemu
rozmówcy nowego oblicza
miasta spełzają na niczym.
złośliwi, którzy twierdzą
nawet, że Łódź bez śmieci i
brudu
musiałaby
zmienić
Słv°ją nazwę.
Sprawy nie są nowe, w ie
le o tym mówiono, a ile za
pisanego na ten temat pa
pieru kryją urzędnicze sza
fy? I nie. Oswoiliśmy się z
brudem, śmieciami, bo to
przecież, takie stare jak mia
sto. Dlatego właśnie uważam,
że czas jest najwyższy na to,
oy Przyjrzeć się niektórym
zjawiskom od lat pogłębia
jącym szpetotę naszego mia
sta.
OKIEM PRZYBYSZA
Otóż Łódź. Przyjechałem.
Stacja jakich wiele, peł
na zaaferowanych podró
żnych.
Rozkołysany tłum
szturmuje wyjścia po to, by

za ostrym zakrętem w pra
wo rozpocząć gonitwę za
tramwajen . Tłum maleje, napęczniałc wagony odjeżdża
ją w miasto pozostawiając
sterty papierków, biletów,
sznurków, bo już resztki ja
dła, opakowań, gazety czy
większe szczegóły przezna
czone do kosza, grzeczni lu
dzie wcisnęli pod ławki sto
jące rzędem na przystanku.
0 kilka kroków pusty kosz
zawieszony na słupku zatra
cił swoje przeznaczenie.
Dziwni są ci łodzianie,
twierdzą uparcie, że trzeba
im więcej zieleni, przestrze
ni, a Jak się przestrzeń i
zieleń znalazła, to znów sęk
w tym kto ma omiatać —
..Zieleń Miejska", PKP, PKS,
MZBM, MPO KKK?
Kilk? zakrętów dwunastki
1 centrum Z okien ..GrandHoteIu“ główna arteria mia
sta — Piotrkowska przypo
mina buławę przystrojoną
wąskimi wstążeczkami bocz
nych ulic. Wielkie miasto.
Tylko z drugiej strony (z re
prezentacyjnego bądź co bądź
miejsca' widok hotelowego
podwórka, wciśniętego po
między gmach teatru i hote
lu, napawa każdego przyby
sza obrzydzeniem — starty
nie wywiezionych śmieci Iluż
to ludzi wyjechało z tego cie
kawego skądinąd urasta za
chowując taki obraz?
Włócząc się po mieście na

chodzą mnie jakieś dziwne
porównania, których nie mo
gę odpędzić. Widzicie, Łódź
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W Łodzi mieszka 374 ty sią
ce kobiet. Blisko połowa tej
liczby p racu je zarobkowo.
Dzieci i młodzieży w „wie
k u przedprodukcyjnym " jest
w Łodzi ponad 200 tysięcy.
W sam ym roku 1956 zano
tow ano w Łodzi około 14 ty 
sięcy urodzin dzieci, W tym
4.795 dzieci rodziło snę jako
drugie w rodzinie, 2.353 jako
trzecie, 811 jako czw arte itd.
Ponad tysiąc dw ieście mło
dych kobiet, wchodzących
dopiero w życie, w 1956 r. u rodziło trzecie z kolei dziec
ko.
Wedle prognoz dem ografi
cznych w ciągu najbliższych
k ilk u n astu la t ilość dzieci i
młodzieży w w ieku przed
p rodukcyjnym będzie w zra
stać, mimo iż prognozy te
zakładają powszechność sto
sow ania środków zapobiega
jących ciąży, co je st na razie
11 tylko pobożnym życze
niem.
Łódź zam ieszkują przede
w szystkim w łókniarze. Zba
d an i, iż w śród ludzi pracu
jących w przem yśle w łókien
niczym aż 54,5 proc. budżetu
domowego przeznacza się na
jedzenie. J e st to w skaźnik
bardzo wysoki. Jego wyso
kość pow oduje w znacznej
m ierze duża liczba dzieci.
W Łodzi średnio na jedno
gospodarstwo domowe przy
pada 3,18 osób do żywienia.
Me im niższe są zarobki ro 
dziny tym więcej jest tam
„gąb do żywienia".
W rodzinach, w których
zarobki wynoszą do 400 zł na
jednego domownika, „gąb“
do żywienia je st średnio 4,72.
Ilość ta progresyw nie m ale
je. Przy zarobkach 800—1000
zł na domownika, średnia
ilość osób wynosi już tylko
2,91, a przy zarobkach 1.500
i więcej — 1,84.

Dowodzi to, że nadm ierna
liczba dzieci niewiele
ma
wspólnego z tym, co można
nazwać św iadomym wybo
rem. Nie w ynika też stąd, iż
dając posłuch wezwaniom
bardziej ortodoksyjnym k rę 
gom hierarchii kościelnej, czy
też w ybitnem u zamiłowaniu
do chow ania całych gromad
dzieci — decydujem y się ograniczyć nasze życiowe po
trzeby, aby za to móc rodzić
i w ychow yw ać dużo dzieci —
bo tak nam się podoba, bo
nam z tym dobrze.
Przeciw nie. O kazuje się, że
m niej jest dzieci w rodzi
nach, któ re ew entualnie stać
na w ychow anie licznego po
tom stw a. A dw akroć i więcej

dzieci w rodzinach, w k tó
rych nadm iar dzieci potęguje
ubóstwo do granic życiowej
wytrzymałości.
Dzieje się tak dlatego, iż
■wyżej uposażeni posiadają —
(jeśli ujmować rzecz global
nie. jako przeciętną sta ty 
styczną) — wyższe od niżej
uposażonych wykształcenie,
wyższą k u ltu rę ogólną, z kul-

konkurs

P O LS K IE G O
RADIA,
TELEWIZJI
i „ODGŁOSÓW",
którego w a r u n k i
ogłosimy już w na
stępnym

numerze.

tu rą życia płciowego w łącz
nie, P otrafią więc zapobiegać
niepożądanym ciążom lub urodzeniom, .czego nie potra
fią ci drudzy.
W ynika stąd, że dużo dzie
ci ma u nas nie ten. któ
ry szczególnie tego pragnie,
pl? ten kto nie um ie prze
ciwdziałać żywiołowemu zja
wisku „co rok prorok", Tak
jest zresztą na całym św iecie. Ze z owego nadm iaru
dz.eci w rodzinach biednych.
0 niskim stanie zarobków
rodzi się dodatkow a bieda,
rozpadają się rodziny, cier
pią na tym przede w szyst
kim same dzieci—o tym nie
trzeba opowiadać nikomu,
kto ma o tw arte oczy i m ie
szka w Łodzi.
Zjaw isko nadm iernej po
pulacji niesie ze sobą oodobne skutki w skali społecz
nej. Jesteśm y wciąż jeszcze
k rajem „na dorobku’*. Czy
nim y dopiero starania, by
zbudować tyle domow, aby
każdy żył po ludzku,
tyle
żłobków, przedszkoli i szkół,
aby każde dziecko znalazło
w nich miejsce, tyle miejsc
pracy, aby i w przyszłości
nie brakło jej dla każdego
młodego człowieka, który,
jek to się fachowo mówi
„w ejdzie w wiek produkcyj
ny". Im więcej przeznaczać
trzeba na powyższe inw esty
cje. tym m niejsze są szanse
1 możliwości podwyższania
plac. Im więcej rodzi się
dzieci — tym więcej przezna
czać trzeba p:eniędzy na wy
m ienione inwestycje. A więc
nadm ierna — w stosunku do
możliwości naszej kieszeni
nopulacja — bije nas po te j
że kieszeni w dw ójnasób:
poprzez zwiększeń e kosztów
utrzym ania rodziny i po-

ym razem
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przedstawić
przebieg
narady odbytej * kierowruiikiem i przewod
niczącym komitetu rodziciel
skiego szkoły, z której ostatnio czerpałem damo oraz
z kuratorem ssjdu dila nielertnich:
Kurator: Praktyka sądu dla
nieletnich, nie fylko putwierdza słuszność pańskich wy
w odów o nierów nych sean
sach, pow odzenia dzieci w
sokole i zależności tych
szans od w arunków
byto
w ych dziecka, lecz i w ykazu
je jeszcze, iż nie zaspokajane1
niezbędne potrzeby daiecka
sta ją suę przyczyną praestępczości. Dziiecko żyjące w za
niedbaniu, prow adzące niere
gularny try b życia, głodne,
nieposiadające koniecznych
utensylii szkolnych itp. —
n arażone je st na liicane kon
flikty, . które najczęściej k o ń 
czą się
krzyw dą dziecka.
K rzyw da rodzi bunt, który
z kolei ssMka sw oistych od
w etów w łam aniu porząd';u
i niszczeniu.
Dzieci takie
łatw o dochodzą do złodziej
stw a i innych form depra
w acji. O depraw acji zaś na-1
leży powiedzieć, że je s t ona
zaraźliw a, niczym choroba
zakaźnaZ powyższego wy mika pro 
sty w niosek: kom pensow anie
braków
bytow ych dzieokw
jest
obiektyw nym warun
kiem zabezpieczania przed
dnugorocznością,
odpada
niem ze szkół i przed depra
w acją.
Przewodniczący: —
Na

jan
szara KJ
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Grób na obczyźnie
Na Twoim grobie w ieniec wiatr
złoży
Z »e«chniętych liści obcego drzewa,
Zapali świecę woskowej zorzy
I karze ptakom zbłąkanym
śpiewać.
Zamiast chryzantem jasne żołędzie
Takie jak W naszym ogrodzie rosną.
Wierzba zapłacze i płakać będzie
Póki ostatnie listki nie poschną...
zebraniach,
rodzice skarżą
się często, że dzieci ich są
dem oralizow ane przez złych
kolegów. I rzeczywiście, posziikiwane przez nas źródła
złych w pływ ów zaw sze do
prow adzały do da,leci ży
jących w ciężkich w a r w
kach lub do daieci zaoiedtoywamych(Sprawa pomocy
d-zi»ci(xn ze środow isk bied
nych Je»t dla m nie zrozu
miała, natomiast mam w ą t
pliwości co do tego,
czy
powinno aię rewwajać po
moc materialną w stosunku
do dzieci, których rodzice
piją, nie dbają
o gnlaodo
rodsunne 1‘lekkom yślnie tr a 
cą piwiądize.
K ierow nik: W ygląda to
w&aystko p iękn ie w sferze
ro zw aiań teoretycznych. Ja
jednak codziennie w szkoie
m uszę chodaić po ziemi. P o 
w iedzcie mi, panow ie, czym
wfcoła daiaiaj realn ie dyspo
n u je
w zakresie pomocy?
Lecz, gdybym n aw et posia
dał wszelllde potrzebne śro d 
ki w ręku, to i ta k u w ażał
bym za dem oralizujące wy
ręczanie w funkcjach opie
kuńczych pijaków i lekko-i
duchów. Przecież to — n ie
ja k o prem iow anie ich nie->
porządnego życia.
Autor: N ie podzielam pe
sym izm u kierow nika.
N a
w et przy aktualnych moż
liw ościach szkoły, po prae*
organizow aniu form istnie
jących świadczeń, ju ż m oż
n a w iele osiągnąć, N a przy
k ła d dożywianie. Sąsiednia
szkoła
w prow adziła
po*
wszechne, obejm ujące wszy
stkich ucziniów dożywianie.
K ażde dziecko p ije tam co
dziennie
w czasie
dużej
przerw y ćw ierć litra kakao
n a pełnotkistym m leku
i
zjada bułkę- Szkoła liczy po
nad tysiąc uczniów — osiem
set pięćdziesiąt płaci fak 
tyczną
cenę kosztów,
po
1.50 zł dziennie, reszta ko
rzysta z pomocy bespłatnie,
dopłaca kom itet rodzicielski
i częściowo siikola
z sum
budżetow ych.
K om itet ro
dzicielski na ten cel specjal
nie zarobkuje różnym i im
prezam i. Ozyż nie je st to
w łaściw y przykład likw ido
w ania na tym odcinku n ie 
równości? Nie m a już w tej
szkole tego, że z jednej
ław y — jedno dziecko zaja
da buliki z m asłem i szynką
a drugae suchy chleb.
Co do zastrzeżeń, często
zresztą podnoszonych, doty
czących „w yręczania"
niedbających o dzieci, to sp ra 
w ę tę należy bliżej w yjaśnić.
Słuszne Jest, m oim zdaniem,
podnoszenie
tej
spraw y,
zw racanie uw agi na zjaw isko
i na jego skutki, lecz w nio
ski lub sugestie z tych za
strzeżeń, zm ierzające do po
m ijania dziecka opieką są
nie tylko niesłuszne, ale 1
szkodliwe.
T akie w łaśnie
w nioski mogą jedynie po
w staw ać u tych, którzy na
pomoc społeczną dzieciom i
młodzieży, patrzą z przesta
rzałego
i
niepotrzebnego
nam stanow iska filantropii.
Dziecku zawsze należy po
m agać, jeśli ono potrzeb i.ifc
pomocy, a w stosunku do
rodrziców
zaniedbujących
sw oje opiekuńczo - w ycho
w aw cze obowiązki stosować
ostre sankcje.
Sankcje w
form ie k a r i wyroków są
dowych, orzekających łcosz*y
opieki usuw ałyby możliwo
ści dem oralizacji rodziców.
Przewodniczący: Owszem,
to jes* przekonyw ające. My,
rodzice, jesteśm y siłą spo
łeczną. mamy duże możli
wości w akcji opiekuńczej.
N ikt jednak dotąd siły tej
nie budzi i nie w przęga po
w stających sam orzutnie in i

cjatyw , w celow e działanie.
A mogl Abyśmy w iele z siebie
wydobyć. Możemy siecią n~
piekunów społecznych objąć
każdą kam ienicę, pilnować,
aby tam n ie było dzieci po
za szkołą, po«u kształceniem
za wodowy m ii niedppu»zc «tć
do krzyw dzenia dzieci. Mo
żemy spraw dzać i kw alifi
kow ać
oraz
mobilizować
środki m aterialne. Osobiście
sądaiłem,
że po szumnych
zapowiedziach w prasie, zorgani7.uje i poprowadzi nas
T ow arzystw o
Przyjaciół
Dzieci, lecz m ijają ju ż dw a
lata po reorganizacji teg >
T ow arzystw a — a TPD śpi.
Kurator: Mimo, ii i ja dostnzegam
w iele możliwości
działania w obecnych w a
runkach, rozum iem Jednak
pesym izm kierow nika. Szko
ła sam a nie jest w stanie
w prow adzić pełnego, odpo
w iadającego potrzebom ży
cia system u opiekuńczego.
System ów w ym aga bowiem,
przede w szystkim integral
nego uczulenia w ładz szkol
nych i szkoły
(wszystkich
nauczycieli) n a w aru n k i by
tow e dzieci oraz możliwości
w łaściw ego
dysponow ania
środkam i kom pensacji. P ań 
stw o może częściowo tylko
dostarczyć potrzebnych środ
ków', znaewna część tkw i po
ten cjaln ie *w możliwościach
udziału sił społecznych
ofiarrjości społecznej, co ja k
wiadomo, dotąd n ie je st ak 
tywowaneP ełny system
w ym aga poza lynn mocnego
oparcia o podstaw y praw ne,
co z kolei nasuw a koniecz
ność w prow adzenia przepi
sów o oipiece d pomocy dla
dzieci i młodziieży oraz prze
pisów o obow iązkach elem en
ta rn y c h rodziców pozbaw io
n ych całkow icie lub częścio
wo ograniczonych w p ra
w ach rodzicielskich.
Kierownik: W idzicie pano
w ie sami...
Autor: H ola szanow ny kie
row niku! Pełny system to
program m aksym alny, a czy
rzeczywiście m uszą być speł
nione
w szystkie w arunki
idealnego stanu, aby wtedy
dopieio brać się za bolączki?
W iele sp raw w naszym ży
ciu m usieliśm y już grodzić
gołymi rękam i, nim przysp.1v
narzędzia i maszyny, grodź
my i tutaj!
Za to, że dotąd w ludo
wych polskich szkołach nie
m a rów nanych szans pobie
rania nau k i i rozw ijania się
dziecka — ponosicie odpo
w iedzialność
w
znacznej
m ierze wy, kierow nicy szkól.
Niepokoiliście tym
swoje
władze?
Uświadam ialiście
opinię
publiczną?
Dano
w am instytucje opiekuńcze
nad szkołami —
zakłady
pracy. Ile było takich wy
padków, że poszedł k iero w 
n ik szkoły do załogi swego
opiekuńczego zakładu pracy
i wykazywał,
1ak nauce
przeszkadza nierów ność s ta r
tu — w zyw aliście tam po
mocy?
A przecież można
zawezwać opiekuńcze zakła
dy pracy, rady robotnicze
do opieki nad szkołami. B ył
by to piękny czyn przed
Zjazdem partii, piękna ak 
cja w zw iązku z M illenium.
Można w łaśnie teraz,
w
okresie podejm ow ania zobo
w iązań
przedzjazdowych,
zainteresow ać
tym zagad
nieniem robotników w na
kładach p racy i uczynić z
tej spraw y przedm iot zobo
wiązań.
Rzućmy hasN>: aby nowe
1000-lecie P aństw a Polskie
go rozpoczęło się w yrów na
niem szans rozwoju polskich
dzieci 1
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Tylko
dla ponuraków
ciu humoru z racji jego od
mienności. I niebezpiecznie
jest dowcipkować z ptaków
1 z bliźnich... chyba... chyba
że jest się chytrusem nad
chytrusy.
Redakcja „Szpilek" wpro
wadziła
rubrykę
„HydePark" ogłaszając, że jest to
w olna trybuna służąca do
publikowania utworów przez
wszystkich i zaczęła w niej
drukować ku zabawie pu
bliczności koszmarne mon
stra grafomanii. Cieszyłem
się: nareszcie ma się szan
se dostać na centralne ła 
my. Myślałem sobie: dobrze
się dzieje. Zlinczują ich au
torzy rycząc, iż naigrawają
się z samorodnych talen
tów, której i krew w obro
nie przelewały, i zręby bu
dowały 1 dziadka powstań
ca śląskiego miały. A le nie.
Wprost przeciwnie. Grafo
mani sami proszą się.
by
ich
w
rubryce
„HydePark"
umieszczać.
Sami
pchają się pod pręgierz i na
pośmiewisko. Bo wraz z po
Bawiąc ostatnio w terenie
odwiedziłem
miasteczko, czuciem humoru zatraca się
poczucie
samokrytycyzmu,
gdzie w pięknie
utrzyma
nym miejskim parku cho zdrowy rozsadek i wszelkie
dzi sobie paw.
Paw, jak rozeznanie, co jest co.
Jako po przeczytaniu sto
paw, kolorowy jest 1 ogo
niasty, a rtiteszka na wybie łecznych gazet ml się zda
gu za drutem. Przechodząc je, w braku poczuciu humo
koło owego wybiegu w to ru celują władze sądowoora® nasi
warzystwie ojca miasta ja prokuratorskle
Prokuratura
koś tak zgadało się o pawiu. kmiotkowie.
Zapytałem więc w ielce pta wojewódzka dla woj. w ar
kiem zainteresowany: „A co szawskiego rozpatruje aktu
takiego bydlę je?“. Ojciec alnie następującą sprawę.
Pewien urzędnik państwo
miasta spurpurowiał.
Na
moment go zatkało. Potem w y pobił pewnego chłopa 1
rzeki mi zimno a skandu to wcale dotkliwie, bo nasz
jąc, że w P. nigdy pawia chłop przeleżał się solidnie
nie było, a MRN zdobyło go w szpitalu. Sąd ukarał pań
kosztem wielu starań i za stwowego pracownika m. in.
biegów. Ze paw jest trw a skazując go na zapłacenie
łą zdobyczą władz komunal pobitemu solidnego odszko
nych, radością dziatwy 1 dowania. Nio więc dziwne
dumą miasta- I dlatego mó go, ie skazany zaczął żywić
wienie t a k o pawiu wyda uczucie gorącej nle-mllości
je mu się w ysoce., itd. itp. dla sw ej byłej ofiary i uknul zemstę.
Urządził jej
A ja szedłem sobie zwolna
i dumałem, czy to czasem m ianowicie taki oto kawał.
Pewnego
dnia naszemu
nie ten paw, co „pawiem
narodów jest i ozdobą" na chłopu listonosz przyniósł
tymczasowym zesłaniu w P. paczkę. Owinięta ona była
Gdy
I dlaczegóż to my w herbie w papier i sznurek.
mamy orła a nie pawia. I adresat odwinął papier i
na temu podobne ornitolo sznurek, pod spodem byl no
wy papier i nowy sznurek
giczne tematy dumałem.
z
srmurka tego
Tak, że jak widzicie, ile tudzież
dzieje się w Polszczę człe zgrabna pętelka. Napis na
kowi o jakim takim poczu papierze głosił: „Tu otwie

U
nas dowcip
wtedy
jest tylko dobry, gdy nie
dotyka m n 'i e jako za
interesowanego. Tak myślą
sobie ministrowie, tak m y
śli i obywatel i dlatego
wszyscy
najbardziej lubią
kawały o rozbitkach na bez
ludnej wyspie.
(W Polsce
bardzo mato jest
byłych
rozbitków).
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rać, pociągnąć", * strzałka
wskazywała pętelkę.
Jeśli kto pisze „tu otw ie
rać" dostateczny to powód
dla na.szego kmiotka,
aby
w cale paczki nie otwierać.
Poczekał on aż przyjdzie z
pola syn. Syn reprezento
wał już młodsze, mniej nie
ufne
pokolenie włościan.
Przeczytawszy ów napis jął
paczkę otwierać, tyle, że na
przekór nie z tej pętelkowej
strony, ale od spodu. Gdy
odwinął, oczom ojca i syna
ukazała się
w ielka mina,
której zapalnik połączony
był z ową pętelką tak, że
przy pociągnięciu za nią ca
łość by wybuchła.
Eksperci bardzo pozytyw
nie ocenili ewentualną siłę
tego
wybuchu.
Poszłoby
chałup kilkoro. Most mogła
by zawalić, gdyby chciała.
Prokuratura zasię,
cóż,
nosi się z zamiarem ukara
nia nie nieufności, niezdro
w ej podejrzliwości i braku
poczucia
humoru
owych
kmiotków, ale... żartownisia
za usiłowanie morderstwa.
0 tempora, o mores!
W Polsce niezwykle roz
w inięty jest bakcyl czynne
go poczucia humoru. D ow
cipkować 1 robić kawały
każdy umie. Nątomiast za
marło na uwiąd absolutny
bierne
poczucie
humoru
czyli zdolność do pojmowa
nia, przyjmowania i konsu
mowania dowcipów bliź
nich. Jest to niewątpliwy
dramat i klęska narodowa.
Jest to przywara, którą tę
pić trzeba srogimi wyroka
mi w ieloletniej kary przy
musowego ośmieszania. Ka
rać bez litości!
*

*

* *.

Tęraz Belfer Wasz siedzi
1 czeka na list z prokura
tury do redakcji protestują
cy przeciwko żądaniom uniewinnienia mordercy
a
skarania ofiary. Otóż to
właśnie! Będzie to
m ile
choć nie expressis verbis
wyrażone potwierdzenie m o
ich poglądów. Z listu tego
ukręcę sobie stryczek i po
w ieszę się na pierwszej
lepszej szpalcie.
BELFER

KONKURS
Jeśli masz 12, 13, 14,15 albo 16 lat, to nie zapomnij
wziąć udziału w październikowym konkursie pt.

Znam filmy radzieckie
Na zw ycięzców czeka dużo atrakcyjnych nagród,
a wśród nich — szansa w yjazdu na centralne elim i
nacje konkursowe do Warszawy.
Na terenie m. Łodzi konkurs organizuje Towa
rzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej i Ekspozytura
Centrali W ynajmu Film ów.
Pamiętaj! Wystarczy zobaczyć sześć film ów spo
śród ośmiu następujących: „Chłopiec z gutaperki",
„W ięźniowie Lamparciego Jaru", „Ogniste wiorsty",
„Stara forteca", „Dziadek Hassan“, „Piękne dni“,
„Na naszym podwórku" i „Wiosna na ul. Zarzecz
nej". Następnie należy w ypełnić ankietkę, złożyć ją
w K lubie T PP-R (Narutowicza 28) i... cierpliw ie cze
kać na w ynik losowania.

\ .

D o k o ń czen ie z e itr.
zawsze przypom inała mi mo
ją ciotkę — potężnie zbudo
w aną i piąglc zapracow aną
kobietę. Na je j bladej od
zm ęczenia tw arzy, ostra, za.cięta linia ust kłóciła się z
małym, filigranowym nos
kiem i dużymi niebieskimi
oczami w brzydkiej oprawie.
Przep-aszam za to porów 
nanie: sentym entalne wspo
m inki,
zawsze
nadchodzą
w raz z jesienią. A jesień te
go roku rozsiadła się wczas
i na dobre, m alując nosy
przechodniów na sino, fiole
towo, czerwono.
Wlokę się wąskim i g ardła
mi ulic, zaw adzając co fusz
o ustaw ione na chodniku
zbiorniki na śmieci. Z tymi
zbiornikam i bywa róinie —
są puste albo wypełnione,
wokół coś na kształt cuchną
cej korony. Byw a i tak, żo
przed niektórym i posesjam i
w ogóle nie m a zbiorników,
oczywiście tylko na ulicy, bo
w kącie podw órza znajdziesz
je zaw alone stertam i. Tylko
w no Tych blokach jest nieco
inaczej — śm ietników nie
w ybudow ano, bo miały być
zbiorniki, a zbiorników nie
ma, no bo, nie ma! Co za ró 
żnica, w zbiorniku, śm ietni
ku, czy ot, tak.
A więc okazuje się, że
śmieci z hotelowego podw ór
ka nie są jakim ś trad y cy j
nym, pam iątkow ym obraz
kiem przeznaczonym dla przy
jezdnych...

Co. nie ma komu w y
wozić?
— E, tam!
— Smieciarze wolą, żeby
było więcej, bo jak si- w pu
szki nic zmieści to leży na
kupie, a z kupy trudno po
liczyć w iele to tego jest. Oni
mówili, że jest dziesięć pu
szek i na tyle żądali znacz
ków — bo od numerków ma
ją płacone — a ja. że pięć
puszek, bo tyle było. I tak
śmieci zostały. Teraz cho
dzą, zaglądają, czekają aż
zmięknę.
Zaczynam rozumieć.
Jedynym
przedsiębior
stwem posiadającym mono
pol na oczyszczanie miasta
jest Miejskie Przedsiębior
stwo Oczyszczania. Dysponu
je ono całym taborem (nie
przystosowanym do tego ce
lu!) samochodów, dziesiątka
mi ludzi i zdawałoby się, że
wszystko powinno „grać".
Ale...
Oficjalne założenia organi
zacyjne
przedsiębiorstwa
przewidują: samochód wraz
z kilkuosobowym zespołem
wyrusza na określoną trasę
z zadaniem oczyszczenia kil
ku posesji, uprzątnięcia opróżnionego miejsca, aż w re
szcie załadowany, przykryty
plandeką odjeżdża na zsypisko. Jakie to proste, prawda?
A le inne, również oficjalne,
jak najbardziej oficjalne z
wiedzą wszystkich możliwych
i niemożliwych czynników
stosowane praktyki są za
przeczeniem pierwszych.
Dziesiątki samochodów oznaczonych po bokach litera
mi MPO ruszają na trasę,
„przywracać miastu urodę".

nej segregacji: szmaty, bu
telki, żelazo.
— Mowa! To forsa, panie!
CZARNA KROLOWA
Na Rudzkiej Górze nazy
wają ją różnie: „Smieciora",

PUBLICZNA TAJEMNICA...

Zdecydowałem się zajrzeć
do kilku posesji. Kooscvełta
11-13: około 3 wozów śmieci
leży od dwóch miesięcy nio
wywożonych, Nowa 46—du
ża sterta nie w yw ażona od
kilku miesięcy. W yliczanie
napraw dę nic miałoby sensu.
W ymieniać mógłbym wiele:
Nowa 2fi, 39, A rm ii Czerw o
nej 10, 12, P rzędzalniana 3,
Ja ra cz a 18, 88, 8 M arca 16,
Sienkiew icza 51, 75, 7!), P io tr
kow ska 132... nie o to je 
dnak chodzi.
W jednej bardzo zaśm ie
conej posesji dozorca spo
strzegłszy m nie kręcącego się
po podwórku, podejrzliw ie
zapytał:
— A wyście nic z biu ra od
tych śmicciarzy? —

_

— To co fak ważycie „na
oko'\ ile tu jest? Ano jest,
kupa się tego zebrała, a oni
chodzą, niby ci śm iceiarze i
zaglądają czy zmięknę.

„MOWA,
TO FORSA,
Tu się zatrzymują, zabiorą,
zostawiając zatarasowane i
zaśmiecone chodniki, tam nie,
bo...... twardy s..., poczekamy
aż zmięknie!" Po załadowa
niu
samochodów dopiero
zaczyna się praca, praca dla
siebie. Leniwe ruchy nabie
rają życia. Cała zawartość
samochodu ulega gruntow

„Czarna królowa", „Sitawka", a i innym niedwuznacz
nym, dosadnym określeniem
przeznaczonym dla niewiast
podejrzanej
konduity.
U
podnóża
skarpy,
miejscu
przeznaczonym na w ysypis
ko, ona króluje wszechwład
nie i despotycznie. Zbiera,
przebiera, wysyła, gromi, ga
ni, a gromić ma kogo. oho,
cała
plejada „klojberów"
(zbieraczy) mrówczo przegrzebuje śmieci.
— Z tymi co mają pojaz
dy trzeba „trzymać sztamę"
albo z tą kupą nygusów,
czepiających się kiecki, bo
dla reszty wystarczą „fajury“ 1 „kira".
Dwaj napotkani chłopcy
w uczniowskich czapkach
niechętnie rozmawiają na
temat wysypiska i panują
cych stosunków. Dopiero pa
pieros, jał-.o
potwierdzenie
mojej przynależności do tzw.
„swojachów" rozkręca roz
mowę.
— To tylko my. panie, da
liśmy się tak narżnąć. za faj
ki albo resztki w butelce
harowało
się, ale tamtych
„nic orżnie!" Dzisiaj już od
rana jest „glajcha", tam u
niej. W budzie już za zimno,
tak na rozgrzewkę to jesz
cze...
— Panie, tylko nie kiep
pan gdzieś, bo tu już niejed
nego „przydupasy" urządzili
— przerywa drugi.
Jest południe. Dwa empeowskic samochody
kończą
jozładowywać i z posegre
gowanymi odpadkami rusza
ją do miasta.
TAJEMNICZY
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„KAPITAN"

Starszy, potężnie zbudo
wany pan w okularach jest
podejrzliwy: wchodzi do ba
raku, wychodzi, przygląda
się mojej skromnej osobie
jak spaceruję p0 ulicy. Spo
glądam na rękę bez zegarka
udając zniecierpliwienie. A
pan działa: wysyła na obser
wację panią w granatowym
fartuchu, pana z samochodu
MPO w skórzanej czapce,
który przed chwilą był *a-

«

ję ty składaniem przywiezio
ny cli skathów . Pan znów w y
gląda, spoglądając co ja oglądam. A ja oglądam pod
jeżdżające samochody MPO,
zajęte ..uczciwymi", oficjal
nym i transakcjam i. („Miasto
może poczekać!" „Mowa, to
forsa, panie!").
Uf, chociaż raz w życiu
mogę udaw ać detektyw a. Ca
ły czas w ydaje mi się, jakby
grono obserw ujących mnie
ludzi było... Myślicie, że ja k
składnica odpadków , to za
raz ludzie obdarci, um oru
sani, co? Wokół odpaukow
kręcą się panow ie elegancko
u brani i ... o! widzicie teu
pryw atny, jasny samochod
osobowy m arki „K apitan"?
Z atrzym a się przed „Seza
mem", w yjdzie z niego s ta r 
szy pan w jasnym popeiinow ym płaszczu i uda się do
biura tej zacnej instytucji.
Po kilkum inutow ej „lcon^<ren cji" pan w płaszczu sią
dzie za kierow nicą „K apita
na" by następnie, zatrzym u
jąc się przy P iotrkow skiej
zniknąć w drzw iach re sta u ra 
cji „Syrena".

Powracając do meritum,
czy można, byłoby zapytać za
Państwowym
Inspektorem
sanitarnym. Komendą Miasta
Milicji
Obywatelskiej: —
dlaczego w centrum miasta(!)
w sąsiedztwie Miejskiego
Domu
Kultury (!) znajduje
się duży punkt skupu odpad
ków, który jak twierdzą
współwłaściciele „przetrwał
wszystkie , kataklizmy! 45—
—58 r."? Dlaczego personel
MPO, wykorzystując pań
stwowe środki lokomocji za
robkuje prywatnie miast bczyszczać miasto Czy tym
nie narusza się norm praw
nych?

31 Częstsze
opróżnianie
podwórzowych zbiorników na
śmieci cr;iz wszelkich innych
limietników.
Państwowy Inspektor Sa
4) Uporządkowanie terenu
nitarny w piśmie z dnia
po zabranych śmieciach.
11. IX. 58 I. dz. 330/8/58 pi
5)
Wydenzyfckowanie
sze:
Działając w oparciu
śmietników i terenu po ze
o dekret o państwowej in
branych śmieciach.
spekcji sanitarnej z dnia
6) Wywożenie śmieci tylko
14. VIII, 54 r. (Dz. U. nr 37,
w szczelnych i zakrytych wo
poz. 160. art. 4 p.ł) w ystę
jach czysto utrzymanych i
puję z następującymi postu
dezynfekowanych.
latami dotyczącymi działal
7) Zaopatrzyć pracowników
ności MPO na dzielnicy
o ile możności w ę właściwy
Śródmieście: 1) zorganizo
t ułatwiający im pracę sprzęt
wanie wywozu śmieci w go
roboczy (np. dźwigi, miotły
dzinach
nocnych.
Wywóz
ilp.).
dzienny, odbywający się do
8) Zabronić pracownikom
tychczas w różnych porach
segregowania odpadków pod
dnia powoduje utrudnienie
względem ich użyteczności
ruchu komunikacyjnego, za
na wozach co podnosi pył i
nieczyszczenie powietrza i
otoczenia (biorąc pod uwagę
zanieczyszcza otoczenie..."
Stanowisko Państwowego
v *>r>fłn't>'wne sposoby i środki
Inspektora Sanitarnego zna
racy MPO)
naraża na
“racy
MI’()) oraz
oraz naraża
na
lazło potwierdzenie w pod
zanieczyszczenie 1 zakażenie
jętej uchwale nr 23/62/58
niejednokrotnie obok tych
PDRN Łódź-5ródrnleście.
miejsc przewożone artykuły
spożywcze.
Formy reportażu nie po
2)
Bezwzględne zlikwido zwalają mi na przytoczenie
wanie
przetrzymywania
odpowiedzi
Miejskiego
śmieci na chodnikach w
Przedsiębiorstwa Oczyszcza
dzień.
nia, odpowiedzi pełnej za

strzeżeń: . że trudności, że
jakże to, żc nic! Trudności?
Owszem, ale możliwe do
przezwyciężenia. Rzecz w
tym, by powołać międzywo
jewódzką (!) kom isję m ającą
na celu opracowanie i koor
dynacje pracy MPO na wzór
na przykład Poznania — s ta 
nowisko
reprezentowane
przez niektóre, odpowiedzial
ne osoby w mieście. Między
wojewódzką dlatego, że ko
misja wyłoniona z terenu na
szego miasta utonęłaby w usiłowaniach — jak to bywa
ło... Trzeba pamiętać, że do
tworzenia kultury, tym w ię
cej kultury sanitarnej należy
stworzyć warunki, a warun
ki musi stworzyć miasto, bo
„tylko wejście do czystego
salonu zmusza do obejrzenia
własnego obuwia..."
MARIAN ZDROJEWSKI

ED W A RD CA STEL

W O JN A O S U EZ

JAK ZOSTAĆ AMERYKAŃSKIM SZPIEGIEM
(dokończenie)
Pierwsza część artykułu w ,,EsquirC' 'zorientowała nas,
jakie t-o agencje USA poszukują kandydatów na szpie
gów. Niesłychanie pouczający jest również i ciąg dal
szy, który mówi o tym, co się stanic z człowiekiem „in
teligentnym, Sądnym przygód, patriotą", Utóry „został
znaleziony". Tak pouczający, że niektóre ustępy w arto
przytoczyć in extenso.
I*o zglosr/eniu się do nowego „pracodawcy" kandydat
na szpiega, wypełnia ogromną ilość kwestionariuszy. Mu*
si podać dokładnie, gdzie hyl 1 co robił od czasów wcze
snego dzieciństwa. Szczegółowo przedstawić swoje „skłon
ności" polityczne — poczynając od tych, które miał w
kołysce. Odpowiedzieć na szereg pytań dotyczących spraw
najbardziej osobistych. „I dlaczegóiby nic?" — pyta autor
artykułu. Właśnie. Olaczegóżhy nie?
N astępuję teraz długi okres — w-ele miesięcy —
oczekiwania na decyzję, w
ciągu
którego
szanow ny
kandydat na szpiega
jest
„prześw ietlany11 na wszyst
kie strony.
A skoro okaże się, że jest
czysty jak łza i odporny ja k
stal kw asoodp^rna,
dostę
p uje zaszczytu, z „poszuki
wanego"
1 „znalezionego*1
sta je się
„zatrudnionym ".
Przenosi się w inny św iat.
D aw niej ufał, jeśli
nie
w szystkim,
tc niektórym .
Dz.iś nię ufa już n i k o m u
— nie wolno mu. Pozna też
przykazanie: wiedzieć tylko
to, co należy wiedzieć, i nic
więcej. Skończyły sjię szczę
śliwe czasy sw obodnych dy
skusji, posiadania
jakichś
poglądów. Z astępuje je im 
peraty w ja k najbardziej k a
tegoryczny:
należyA
należy wiele. Między innymi
u ez/ć się. „Przede w szyst
kim obchodzenia się z ob
cokrajow cam i sprzedającym i
tajem nice".
Uwaga! to w arto przeczy
tać z uw agą, nie raz, dwa
razy!
„Zanim agentow i
będzie
można dać pseudonim, trze
ba go zwenbować, co jest
sztuką sam a dla siebie. Do
w iesz się (szpiegu w s ta 
dium szkolenia — w tręt
nasz) la k analizow ać „kar
totekę"
zaw ierającą dane
dotyczące potenc ialnego agenta. Będziesz szkolony w
sztuce persw azji, któ ra mo
że zrobić
go narzędziem
tw oim — 1 USA. Argum enty
dotyczące
jego osobistej
przyszłości i możliwości zna
lezienia schronienia w USA;
argum enty dotyczące
spo
dziew anego zwycięstwa Za
chodu w zim nej w ojnie; a r
gum enty o p arte w prost rifi
anty kom unizm ie. A kiedy
już agent
został zdobyty,
musisz wiedzieć, ja k nim
kierow ać. W aszyngton
bę
dzie się od niego spodzie
w ał dostarczania
określo
nych inform acji. M usisz po
średniczyć pomiędzy pożąda-,
ric m inform ac;i przez cen
tra lę szpiegowską, a możli
w ościam i zaspokojenia w y - ,
m agań agpnta. Musisz rów 
nież zostać szczegółowo w y
szkolony w podstaw ow ej um tejętności
kontaktow ania
się ze sw ym agentem
bez
n arażania się na w ykrycie
przez K om unistów".
T ak w łaśnie! Celowo opu
szczaliśmy dotychczas słowo
„kom uniści", by je dać w

str.

udqissi|

najw łaściw szym kontekście.
A rtykuł je st w yraźny. Mó
wi jasno. N 'e operuje jakim ś
tam „nieprzyjacielem ", „pań
stw em X 1*, „przeciwnikiem ".
O peruje za to „kom unista
m i", „czerwonymi", „sowie
tam i". N ie ukryw a,
prze
ciwko kom u w ym ierzona b ę
dzie działalność „poszukiw a
nego, znalezionego i zatru d 
nionego", przeciw nie — sta 
le i konsekw entnie to pod
kreśla. K om entarz zbędnyl
Pam iętam y przecież, że k ie 
dyś
było
tain
na
to
100000.000 dolarów...
Nasz „zatrudniony" um ie
już w erbow ać agentów
u
„kom unistów ". Teraz musi
jeszcze zostać w tajem niczo
ny w arkama sztuki
prze
kazyw ania „zdobytych" w ia
domości
do WaszyngtonuRadio, Morse (oczywiście w
nocy). Szyfry. Również roz
szyfrow yw anie szyfrów (na
tu raln ie kom unistycznych —
dodatek nie nasz). A tram en
ty sympatyczne.
Ileż to Jeszcze trzetoa się
nauczyć,
Ja k
prowadzić
„dom schadzek" — schadzek
prozaicznych, dla spotkań z
agentam i.
Ja k
urządzić
„skrytkę" na koresponden
cję. Ja k płacić agentom ■
—
nie wolno im przecież żyć
ponad stan w ynikający v
ich oficjalnych zarobków, a
posiadanie pieniędzy
kusi
do w ydaw ania. Jak dostar
czać
fałszyw e d o k u m en ty ,1
lepsze od praw dziwych. Jak
„w yrw ać agenta z paszczy
policji kom unistycznej". Ja k
obchodzić się
z agentam i
pracującym i na dw ie stro 
ny. I różne inne różnoinności- Tak, tak, trzeba p o rzą d 
nie zakuw ać — bo przecież.,
oczywiście, są podręczniki.
T aki sobie mały uniw ersytecltk. No, a potem prakty
ka (nie w akacyjna — szpieg
n ie m a przecież
wakacji.
Nie m a w ogóie życia oso
bistego).
Ale... disce pucr... Co t»ż
to nie czeka
na szpiega,
który zdał egzamin. W stępu
je do „świętego świętych a d 
m inistracji USA. niezależnie
od tego, jaka p artia jest przy
w ładzy". „Inteliigence Adv:sory Com itee (IAC) — Ko
m itet Doradczy
Wywiadu
— składający się z kierow 
ników poszczególnych orga
nizacji szpiegowskich,
jest
potężnym sprzym ierzeńcem
N ational Security Counpil —
N arodow ej
Rady
Bezpie
czeństwa. A llen Dulles, kie
row nik CIA, jest stale wzy
w any do Białego Domu, gdy
robi się gorąco.
Jego zaś
główni podw ładni grają kie
rowniczą rolę w radach ad
m inistracyjnych o znaczeniu
niew iele tylko m niejszym ".

Co za k arie ra czeka! J a 
kie perspektyw y! Czyż nie
w arto zakuwać?
Dla każdego coś miłego.
Bo przeciez może się ok a
zać, że „zatrudnionem u" „za
trudnienie" jakoś lednak nie
odpowiada, lub że — z tych
czy innych względów
—
przestał się do niego n ad a
wać- I co wówczas?
W szystko jest cudownie!
Bo przecież szpiegostwo jest
śvv iet ny m „przy got owa n iem
do pracy cyw ilnej". N ajlep
szym dowodem, że jedna z
najw iększych w USA agen
cji pośrednictw a pracy za
tru d n ia byłego szpiega
na
kluczowym stanow isku. Inni
„byli" m ają wszystkie dane,
by reprezentow ać interesy
USA za granicą, czy przejśdo św iata „business‘u“. Spo
kojna starość zapewniona.
A rtykuł iest obszerny. Om a w ii kolejno t system aty
cznie
poszczególne
etapy
„drogi szpiega". Do częstych
w izyt
w Białym
Domu,
w zględnie dobrej posadki za
granicą włącznie. Nie mówi
natom iast nic, o jakże czę
stym „ostatnim etapie" —
tym etapie, w którego om a
w ianiu w yręczają
„Esquiiie‘a" w erdykty sądowe. Nie
mówi też nic o tym,
jo
czeka szpiega, który nie jest
obyw atelem am erykańskim ,
który
został zw erbow any,
który po prostu jest z d ra j
cą,
N aw et nie szpięgiem!
Zdrajcą!
A szkoda, że n ie mówi o
tym. poczytny am erykański
„magazyn dla mężczyzn" —
„Esquire".
O pracow ał PIK

Edward Castel pisał swoją „W ojnę o Suez“ bez
pośrednio po krytycznych wydarzeniach. Dlatego
m ógł m ilcząco przyjąć, że jego czytelnicy pamię
tają podstawowe fakty i oficjalne enuncjacje, zwła
szcza enuncjacje rządu izraelskiego, który w ydał
rozkaz marszu na Egipt czołgom Mosze Dajana, jed
nookiego dowódcy armii Izraela. (Z perspektyw y
dwóch lat trzeba jednak pewne fakty przypomnieć.
Szczególnie fakt powołania się przez rząd Izraela na
groźbę agresji ze strony Egiptu. W tym odcinku
zapozna się Czytelnik z politycznym m echanizm em
w ytw arzającym bardzo bezbłędnie owo „poczucie
zagrożenia". K iedyś, w rezultacie działania tego
sam ego mechanizm u, rzucono m iędzy Polskę
i N iem cy kość niezgody o „korytarz** i W olne Mia
sto Gdańsk. Historia, a przynajm niej historia d y
plom acji, jak widać, powtarza się...
— N apraw dę, mój kocha
ny, m oje pełne uznanie.
N igdy n ie, m yślałam , że w y
— Żydzi — potraficie się
ta k fenom enalnie bić. O d
działy p ancerne D aja n a idą
ja k w masło. Z tego, co w i
działem,
m acie
zresztą
św ietny sprzęt 1 pod tym
w zględem p rzynajm niej je 
steście z Egipcjanam i „al
p ari". Skąd go macie?

ciwko trzem czołgom a ra b 
skim — to oczywisty w yrok
śm ierci dla nas na w ypa
dek, gdyby P ań stw a A rab 
skie sprzym ierzyły się p rze
ciwko nam.
N a w iosnę sytuacja się
pogorszyła.
Z naliśm y p lany Nassera.
M amy dobry w yw iad. Mie
liśm y też inform acje z in 
nych źródeł. A plany były
— To w cale nie było p ro 
niepokojąco ciekawe.
ste Ju ż dw a, a naw et trzy
Po pierw sze — 2 000 felata tem u zaczęliśmy za
m aw iać we F ran cji odrzu dajin — kom andosów —
towce. Również w Kanadzie. m iało rozpocząć działania
na naszym terytorium , co
A le ani Paryż, ani O ttaw a
spow
odow ałoby
oczywiście
nie chciały w yrazić zgody”
nasze rep resje w stosunku
na dostarczanie nam sam o
lotów. F ran cja związana by do uchodźców palestyńskich
ła d ek larac ją z 1950 roku — z ich obozów przede
— ja k pam iętasz, W aszyng w szystkim re k ru tu ją się ci
ton, P aryż 1 Londyn zobo fedajin.
w iązały się wówczas, że w
Po drugie — lotnictw o
w ypadku kon flik tu na Ś rod egipskie miało w ykonać n a 
kowym Wsohcdzie będą się loty odw etow e n a nasze
w zajem nie konsultow ały, i m iasta —•■ odw et za re p re 
że broń na ten obszar do
sje zastosow ane wobec ustarczana będzie w stosunku
chodźców
palestyńskich.
jed en do trzech: jeden sa Nasz k raj je st w łaściw ie
molot czy czołg dla nas, trzy
sieregiem m iast. Uderzenie
dln Arabów . M iało to rze byłoby druzgocące.
kom o zaham ow ać wyścig
Po trzecie — następ n ie a r 
zbrojeń m iędzy nam i i n a
m ia egipska m iała p rze
szym przeciw nikiem i w ten
kroczyć naszą granicę i spot
sposób zm niejszyć ryzyko
k ać się z Legionem A ra b 
ko n flik tu .
W
rezultacie
skim — k tó ry w yrzucił już
zw iększyło je.
G lubb Paszę, a w pływ y
O rganizacja m iędzynaro- . angielskie w A m m anie są
dow a — NE AC — sta ra n n ie
obecnie żadne — i trzy a r 
czuw ała nad zachow aniem
mie: egipska, syryjska i Le
tej proporcji — oczywiście gion, św ietnie wyposażone,
niespraw iedliw ej, bo Ira k od m iały zadać nam cios osta
A nglii dostaw ał tyle broni,
teczny i podzielić się zdo-*
Ile chciał. Poza tym sto su  byczą.
nek: jeden czołg nasz przeNasz prezy d en t — Ben
G urion —• b y ł dotychczas
zw olennikiem
pokoju
za
w szelką
cenę.
Pam iętasz
chyba, ja k w zw iązku z n a
Ciekawostki
cjonalizacją K anału radio
K air w yraziło nam uznanie,
że nie utw orzyliśm y w spól
nego fro n tu z im p erialista
^ Encyklopedia
mi.

$
INPLOZJA — pojęcie sta
nowiące przed 13 łaty fun
damentalną tajemnicę bom
by atomowej. Rozezepialny
Izotop uranu 235 w stanie
czystym (jak wiadomo w
naturze U 235 występuje w
zanieczyszczeniu ze zwykłym,
nierozczeplalnym uranem, i
to w bardzo znikomym sto
sunku jeden do kilkuset ty
sięcy) posiada tak zwaną
„masę krytyczną". Powyżej
pewnej wagi U 235 samo
czynnie wchodzi w reakcję
łańcuchową. Do dziś waga
ta stanowi najściślejszą ta
jemnicę i prawdopodobnie
różne kraje znają różne jej
wartości, przybliżające się
do wartości absolutnej. Sa
ma reakcja łańcuchowa, jak
kolwiek wydziela ogromne
ilości zabójczego promienio
wania radioaktywnego, je 
szcze nie jest wybuchem.
Aby nastąpił wybuch o zna
nych w Hiroszimie skutkach
musi nastąpić tak zwane
„zmontowanie", to Znaczy U
235 musi przebywać w tym
momencie w izolowanym,
ciasnym pomieszczeniu, nie
przepuszczającym
efektów

(III)

Odpowiedzi

rozpadu atomów. Jeżeli U
235 w takim pomieszczeniu
nie przebywa, „masa kryty
czna" samoczynnie „rozmon
towuje się", przerywając re
akcję łańcuchową. Ta tech
nologiczna łamigłówka zo
stała rozwiązana właśnie w
drodze INPLOZJI. Po krot
ce polega to na równoczes
nym „wstrzeleniu" kilku lub
kilkunastu kawałków U J235,
z których każdy jest nieco
poniżej „masy krytycznej",
do wspólnej, szczelnie Izolo
wanej komory. Suma rów
nocześnie „wstrzelonych" do
komory kawałków U 235
znacznie przekracza „masę
krytyczną" 1 natychmiast roz
poczyna reakcję łańcuchową.
Wskutek „zmontowania" w
szczelnej komorze, do reak
cji włączają się wolne ele
menty rozpadu atomów i
powodują jej lawinowy prze
bieg — a więc wybuch.
Dla uzupełnienia: urządze
nie INPLOZYJME pierwszej
bomby atomowej zrzuconej
na Hiroszimę ważyło kilka
ton, gdy ładunek rozczepialny zawierał zaledwie kil
kanaście gramów U 235.

T eraz
je d n ak
sytuacja
, się zm ieniła. W ojna stała
przed drzw iam i. Za wszelką
cenę m usieliśm y rozbudo
w ać nasze lotnictw o, zmo
dernizow ać je.
Zw róciliśm y się ponow 
nie do P aryża. T eraz p rzy
jęto nas życzliwiej. Nasza
argum entacja trafiła na po
d atn y grunt. Nie muszę ci
przecież tłum aczyć, dlacze
go.
O trzym aliśm y dwadzieścia
cztery odrzutow ce Mystere
zam ów ione przed trzem a la 
ty. K anada rów nież zdecy
dow ała się w reszcie do
starczyć nam dwadzieścia
cztery m yśliw ce odrzutow e
F86, Na więcej nie m ieliś
my pieniędzy. Ale dostaw a
tych F88 przeciągała sLę.
W przededniu
rozpoczęcia
kam panii nie m ieliśm y je 
szcze ani jednogo. Pomógł
nam jed n ak
nasz nowy
sprzym ierzeniec. — Rząd
francuski w yraził zgodę na
dostaw ę dalszych Mystere.
D ostaliśm y rów nież szybkie
czołgi AMX.
Pytałeś, skąd m am y nasz
sprzęt. T eraż wiesz. Ale
sprzęt
to
nie
wszystko.
S przęt można dostać, k u 
pić. Ludzi, którzy potrafią
go obsługiwać, trzeba szko-

/

David Ben Gurion
lić. Je st lo proces żm udny
i długi. Nie można go p rzy
śpieszyć. Czy wiesz, jakiego
czasu w ym aga wyszkolenie
pilota m yśliw ca odrzutow e
go? W yszkolenie, k tó re poz
woli mu w ykorzystać w szy
stkie zalety, jakie u kryte są
w jego m aszynie? Wyślij do
akcji pilota wyszkolonego
słabo, a klęska będzie po
dw ójna: zostanie zestrzelo
ny w pierw szych sekundach
w alki i stra c isr nie tylko
jego, ale i maszynę. I jedno,
i drugie w naszym układzie
nie Co zastąpienia.
Mówiło się, że otrzym aliś
my od F ran cji sto odrzu
towców M ystere. Gdyby n a
w et ta k było — nie m ieliś
my stu pilotów na te s a 
moloty* S tu naszych pilo
tów. Bo oczywiście zgłasza
ło się do nas wielu obcych
ochotników. M usieliśmy im
jed n ak odmówić — tak ty k a
nasza je st tak specyficzna,
że w yklucza udział ochot
ników. U nas każdy oddział
ma swoje w łasne samoloty,
czołgi, i w tym leży nasza
Siła, szybkość naszego dzia
łania. P ilo t kładzie ogień
sto m etrów przed n ac ie ra ją
cą piechotą, rozkazy w ydaje
m u dowódca z ziemi — po
hebrajski!. Język hebrajski
to nasze esperanto dla po
nad pięćdziesięciu narodo
wości noszących nasz m u n 
dur. Znajomość tego języka
je st niezbędna. A zgłasza
jący się do nas ochotnicy
nie znali go. Je st to język
trudny, nie można się go
szybko nauczyć.
Można sobie jed n ak w yo
brazić układ, w którym naw et
m niejsza ilość najnow szych
samolotów, i znacznie m niej
sza od tej, k tó rą dysponuje
przeciw nik, pozwoli zwycię
żyć. U kład, w którym w szy
stkie sam oloty użyte zosta
ną do n atarcia.
Zapytasz: a co z osłoną
zaplecza, co z zaopatryw a
niem z pow ietrza oddziałów
w alczących — przesłanką
szybkich i dalekich działań,
zwłaszcza w pustyni?
To samo p ytanie zadaw a
no i nam , autorom koncep
cji naszej
kam panii. Na
szczęście byliśm y w stanie
odpowiedzieć: 1 to będziemy
mieli. To zapew ni nam ktoś
inny.
c. d. n.

V K O L U M N A — ma
gazyn
sensacji,
tajników
szpiegostwa,
k ry m in alisty 
ki, oporacjł w ojennych, ku
lis dyplom acji. Korespon
dencję kierować „Odgłosy"
— V Kolumna, Piotrkow*
ską 96,

Nie zapom niała o Tobie.
D ieta C ham bersa, przysłana
nam
przez
sym patycznego
K azika D m uchaw ca z W ąprzew a nad Wilgą, sprow adzi
na Ciebie ożywczy sen poz
w alając Ci stracić to, n a d 
m ia r czego Cię męczy.
P ierw sze śniadanie (wcze
śniej spożyte): Dwa żeberka
baranie, dokładnie obran e ,z
Kalendarzyk
tygod
tłuszczu, pieczone lu b goto
nia: Wszystkich Św ię
w ane oraz suchary okrętow e
tych. Im ieniny wszyst
garaże, boiska ltp, w sp an ia
N ajpożyteczniejszym ćwicze (dla odm iany gołąb lub dzi
JERZY O PLUSTIi:
kich. Pom im o u staw i
czyzna
albo
ryba
w
odpo
łości...
niem dla kobiet, poza co
cznego zw iększania się
N iedawno, bo w num erze
dziennym i ćwiczeniami przed w iedniej ilości). Ja k o napój
św iatow ych
zasobów
41 (1958 r.) „Fundam entów "
lustrem , są niesłabnące za w oda sodowa lub zw ykła, ew.
węgla kam iennego na
przypom niano i hasze •— biegi o zdrow ie duchow e i filiżanka herb aty bez m leka
skutek ożyw iania się
polskie — k o n k retn e próby
cielesne starzejących się m ę na sposób rosyjski (z g ru 
«kcji palenia w starych
bym
plasterkiem
cytryny).
przełam ania w iejskiego im  żów i rosnącego potom stw a.
piecach przez diabłów,
D rugie śniadanie (,,lunch“):
pasu. Dziesięć la t tem u w y  N aw et dziesięcioletnie n ale
krajow e ceny m a teria - '
budow ano od podstaw wieś żenie do Ligi
K obiet nie Dwa żeberka' baranie, d okład
łów opałowych nadal
Piaseczno
pod
W arsza
zw alnia niew iasty od obo nie obrane z tłuszczu, dla
utrzym ują się na nie
odm
iany
gołąb,
dziczyzna
itd.
w ą. P ro je k ta n tem był m iędzy
w iązków
u trzy m an ia
tego
pokojąco w ysokim po
K ieliszek w ina
innym i słynny, nieżyjący zdrow ia na przyzw oitym po ja k wyżej.
ziomie. Zapałki, m ie
dziś
au to r rew olucyjnego ziomie, n is u praw nia do nie burgundzkiego i k lareto w nie państw ow e, lasy w
p ro jek tu Releigh—H all w
dalszym ciągu uw ażane
znajomości zasad gotow ania. skiego z wodą.
S tan ach
Zjednoczonych
są przez nieostrożnych
Obiad (najlepiej o godz. 6):
Pomimo fak tu , że kobieta w
palaczy za substancje
A. P. — M aciej Nowicki.
pochodzie ew olucji gatunków Zupy i ry b y unikać! G łówną
niepalne. Klin zacho
I co z tego? — pisze au  ipóźnięj od mężczyzn zeszła potraw ą znowu b aran in a lub
dnio-europejskiego
n i
to r a rty k u łu w cytow anych z drzew a, żadna słabość te  w ołowina gotow ana! Do tego
żu je st w y b ijan y przez
„Fundam entach". — Co z go płochego stw orzenia nie trochę sucharków oraz ja 
□ 80 proc. obiektów prymitywnych
kliny niżu w schodniotego, że p ro jek ty b yły osz
zw alnia go od znajomości rzyn obfitujących w chlorofil
-europejskiego.
czędne, dobre — budynki najprostszych zasad logiczne i skrobię (mączką!), jak o to:
i antysanitarnych
now oczesne i estetyczne?
go t m yślenia oraz faktu, że kapusta, sałata, szpinak, włos
N ikt nie sta ra ł się n aśla
kobieta była, je st i będzie ki groch, selery w m ałej ilo
dow ać tych wzorów. N ikt —
niewolnicą. G im nastykę dla ści lecz nie kartofle!... Sło
□ Zapoznany przykład Piaseczna
m ow a o ad m in istracji — nie Bab podam y w jednym z dyczy, jaj, piw a unikać ja k
' w yciągnął należytych w nio
następnych num erów .
arszeniku...
□ Wrogowie... łazienek
I znowu zaw ita do Ciebie
sków z dośw iadczeń P iase
N ajw ierniejszym p rzy jacie w iosna, nieszczęsna A nalteo
czna.
Z
apew
ne
n
iejedno
ta

□ Słuszna decyzja
lem chudości je st w ino k la - Smogorzewa, znowu k w itn ąć
k ie Piaseczno zdołało ujść
retow skie,
najgorszym
— będziesz. Skąd w ziąć o tej
uw adze odrętw ienia w m a
szam pańskie.
porze cytryny, suchary o krę
Czy. władze państw ow e m ają prawo ingerować, aby razm ie w ładz urb an isty cz
W ieczorem: Szklanka h er towe, lód, to będzie wie*
nych
i
architektonicznych
zapobiec zjaw isku masowego i niecelowego inw esto
b a ty na sposób rosyjski, n ie dzieć kierow nik
najbliższej
ostatniego
dziesięciolecia.
w ania swoich obyw ateli?
co
w
ody
z
lodem.
placów
ki
delikatesow
ej.
W alka o upow szechnienie
O wym zjaw iskiem — rzecz chyba dla laika para-* wyższego stylu życia dla
doksaina — jest rozwijające się coraz potężniej bu szerokich mas, a co za tym
dow nictw o indyw idualne w iejskie i m ałom iasteczko idzie dostarczenia tym m a
som nowoczesnego m ieszka
we.
n ia dała już pew ne rezu lta
L inia podziału, k tó ra po — Powoli spraw a wsi i jej ty, ale tylko w mieście. Nie
w stała
pomiędzy
budow  budow nictw a Wyda się nie do pom yślenia je st dzisiaj
O byw atelka Ja w n u ta M ar- bem, dorożkarz w yruszający
m istycz program budynku ZOR-owgielowa z Nowych Swięcian na nocny połów pasażerów
nictw em jako gałęzią tech jednem u jakim ś
niki, a innym i gałęziam i nym terenem , odizolowanym skiego, nie przew idujący w
(poczta: Sapy) Pisze: „Angli dobyw ał będzie spod p rzed
od wszelkiego k o n tak tu z m ieszkaniach łazienek 1 pod
techniki ogrom nie niepokoi.
kom, Jak wiadomo, bardzo niego siedzenia garść zakon
epoką i postępem . U n a j- staw ow ych instalacji. N ato
G dy dla przykładu FSO w y
smakują
takie
konserwy serw ow anej sieczki, w etknie
puści chociażby jedną nie w ytrw alszego szerm ierza po m iast wieś, poza nieliczny
z
drobiu,
jak
gęsi
z ją w pysk sw em u zw ierzęciu
mi
w
y
jątk
am
i
PGR,
stan
o

udaną sztukę, to posiadacz stępu przyjdzie chwila, kie
grzybami, kaczki w potrawce, i napoi je wodą, też za
tak iej „W arszaw y" podnie dy jośwoi się z tą ' m ak a wi n ietk n ięty cyw ilizacją
kury z pieczarkami, indyki w konserw ow aną
przez odpo
sie odpowiedni alarm , poru bryczną sytuacją i uzna ją teren.
żurawinie. Czy nic nadszedł w iednie
k rajo w e
zakłady
szy niebo i ziemię, i ową jak o zło konieczne i tn ieu O brady inicjow ane przez
jeszcze czas, aby
Zakłady garm ażeryjne. J a k się do
nieporuszającą się maszynę chronne. —. W polskiej wsi nowe i pełne zapału kierow 
Drobiarskie w Prochowicach w iadujem y, T ow arzystw o Oco prędzej zwróci. W pojeż- ■zatrzymał się czas,. — czas nictw o W ojewódzkiego Za
na Dolnym Śląsku rozpoczęły pieki nad
Z w ierzętam i ju ż
rządu A rchitektoniczno-B udzie m echanicznym każdy sta n ął i basta.
produkcję innych potraw, tak w yłoniło zarysy przyszłych
źle w ykonany szczegół bę
poszukiwanych w Polsce, jak konserw paszow ych: 1) Siecz
D L A
kapusta na słodko w pusz ka w itam inizow ana, 2) Siano
dzie
przedm iotem
ostrej
kach, barszczyk na kościach w kostkach, 3) K iszonka z
k ry ty k i posiadacza.
z rurą, zalewajka, tłuczone buraków pastew nych, 4) T ra 
Inaczej dzieje się w b u 
ziemniaki, karpele z kminem, w a ala Bucefał A lek san d ry j
dow nictwie. Przecięż n a j
makaron z powidlanką. zupa ski, 5) P rzecier w ierzbow y z
bardziej
zasadnicza część
ziemniaczana? Czas już po ostani (dla kóz), 6) Trociny
Ob.
E
lizabeth
Z
abiełło
z
k u b atu ry
m ieszkalnej,
to
Sm ogorzew a k. Białegostoku myśleć o rynku wewnętrz w ierzbow e (też dla kóz), etc.
znaczy budynki m ieszkalne
nym i wygodzie gospodyni! etc. W szystkie w yżej w ym ie
pisze:
w m ałych
m iasteczkach i
I do wygód dobrniem y, za nione konserw y paszow e m a
Chociaż
jestem
łudząco
po
na wsi stanow iące około 80
dobna do Elizabeth Taylor i tro sk an a Jąw n u to . Zbliżą się ją być sprzedaw ane w spe
proc. w szystkich budynków
przepadam za baraninką, to czasy, że nowoczesna gospo cjalnych stoiskach, naszych w
m ieszkalnych
wznoszonych
lekarze
zabraniają m i jeść to dyni m ieć będzie pod rącz ro k u 1975 niezm iernie ub-ow k raju są to obiekty p ry 
mięso, ponieważ jest ono za ką t konserw ow ane zapasy gieh w nieszczęśliw e w ypad
m ityw ne i antysanitarne. Z
tłuste (ważę 110 kg. przy tłuczonych ziem niaków i zi
m ałym i nie wchodzącymi w
wzroście 165 cm!)... N iekiedy mowych k apustek w pusz ki arte rii kom unikacyjnych,
rachubę w yjątkam i chłop i
życzy
zdaje m i się, że jestem w y ż  kach, nie b rak n ie herm e- czego społeczeństw u
m ałom iasteczkow y indyw i
sza, że waga jest odpowiednia tycznię zam kniętych słoików stro sk an a red a k cja naszego
dualny „inw estor" b u d u je w
dla m ego w zrostu; lecz ciągle z gotow anym i kaszam i i bo skrom nego orga‘nu.
sposób niecelowy, nieeste
zbija m nie z tropu pow iedze
tyczny i nieoszczędny. Ż ad
nie mego narzeczonego: „Je
na siła nie była dotąd zdol
L unapark redaguje Z yg m u n t
(Dalszy
ciąg
odpowiedzi,
steś podobna do Taylorki. ale
na pow strzym ać chłopa od
Fijas. A dres redakcji: Łódź,
droga Lizzy, stajesz się coraz scenariusza „Trędow atej", lo
produkow ania uśw ięconych
P iotrkow ska 96. L isty prosi
grubszą klufą!"... Czy można sów Yeti i początek „Kącika
trad y c ją dwu lub jednoizbo
żyć w takich w arunkach? Czy przeciw alkoholow ego" w nast. m y kierować: „Odgłosy" — z
w ych chat. w których to iz
adnotacją: „Dla L unaparku".
m edycyna zapomniała o mnie? nrze.)
bach w zgodnej „harm onii"
koegzystuje odór straw y go
tow anej dla bydła, z zapa
chem niedopranych onuc. W
bytu rosną, ale w yładow ują wojewódzkiego zdobyły, się
nością" — a m ieszkańcy No
chacie tej oczywiście um yć
się nieraz wc wręcz zaska- wreszcie po 12 latach b ie r
wego
M
iasta
ślą
p«>noć
do
się trudno, bo — nie mówiąc
nego tolerow ania
anarchii
cym i najm niej celowym
Woj. Zarz. Arch. i Bud. w
o luksusie łazienki — naw et
budow lanej na wsi, na lokal
kierunku. Sym bolem takich
Łodzi delegacje 1 pro testu ją
k ąta do mycia i p rania rów 
w iązyw ały w jednej wsi po
Te t tym podobnfe myśli
ne zarządzenie, zabraniające
aspiracji może być a u ten ty 
przeciw finansow anym zre
nież nie przewidziano.
trzeby
m ieszkalnictw a.
a sztą przez państw o, m ieszka
m iotały autorem niniejszych
czne zam ów ienie (anno 1958 wznoszenia domów bez za
poza tym — ach fan tazja — niom z łazienkam i w blo
rok) barokow ych mebli, na
tw ierdzonego projektu. Je st
B ardziej atrak cy jn ie poło uwag, gdy przysłuchiw ał się
dowlanego (szefem WZAB
•Wysoki połysk, złożone przez to pierw szy krok na drodze
żoną wieś polską odwiedza ostatnio kilku naradom na jest pozyskany d.la Łodzi ro kach. — Ci o barokowych
chłopa z podłódzkiej wsi. ukrócenia trad y cy jn ej sam o
form ach — a oni przeciw ła
w lecie m ieszkaniec m iasta, tem at budow nictw a w iej
dow ity poznaniak) przeniosły zienkom!
F ortepiany 1 gdańskie szafy
woli. Jeżeli za nią pójdzie
którego nie dziwi wcale za skiego i m ałom iejskiego w się do lokalu SARPrU i ich
coraz częściej w ędrują do stała I energiczna kontrola
Zasadniczy problem pozo
sta n y prym ityw . — Przez woj. łódzkim. — Czy jest / przedm iotem był innym ra 
n:e przew ietrzanych, cias
(a( poza tym wiele, w iele in 
sta je więc, jak się okazuje,
jeden lub dw a m iesiące le t siła zdolna do przeciw sta zem p ro jek t' odbudowy ry n 
nych ch at w iejskich, których nych rzeczy, o czym będzie
w
ienia
się
w
rosłym
w
tr
a

nadal
otw
arty:
Co
robić?
—
nie można przecież znieść
odrzw ia trzeba nieraz w yła mowa w następnych a rty k u 
n iechluj ku Nowego M iasta. Ja k w ia Jak wyrwać polskiego chło
konieczny
przem arsz
na dycję narow om
m yw ać w tym celu. Rośnie łach niniejszego
pa z prymitywnych dążeń t
cyklu) to
stw
a
i
w
stecznictw
a?
Wśród domo. jest to m aleńka czterodw ór do wygódki i ta k ą sa
tysięczna mieścina, która uzamożność chłopa, a w raz z jest nadzieja w prow adzenia
upodobań? — P roblem na
toczącej się n arad y
ja k
m ą w ędrów kę z każdym
legła zniszczeniu w w yniku
nią w zrasta niestety t roz — w brew woli zainteresow a
brzmiewa. gdy weźmiemy
przez mgłę. w obłokach dy huraganu. Na narodzie pod
kubkiem czystej lub brudnej
w ija się dzikie w iejskie bu
pod
uwagę
niew ątpliw y
wody.
mu papierosów , przypom i niosły się stare, jakże śmie
dow nictw o — znam ię n ara s nych — „cywilizacji pod
wzrost zamożności chłopa, w
tającego dystansu polskiej strzechy", przepraszam , pod
Młodego absolw enta uczelni nały się popularne kiedyś szne i jałow e spory „O czys
kującym i najm niej celowym
prefabrykow ane stropy przy
spółdzielczej wsi tość tradycyjnej formy", o
wsi i m iasta.
porów naniu ze stanem przed
architektonicznej, który za pomysły
nowoczesnych chat
Łódzkie władze arch itek to  szłych.
jej należyte w ysublim ow a
wojennym . A spiracje chlcpwadzi o wieś, z początku C orbusiera, gdzie dw a lub
niczno-urbanistyczne urzędu
wiejskich.
skiew m iarę w zrostu dobro
ten stan rzeczy zdenerw uje. trzy bloki'm ieszkaln e roz nie l „nieskażem e nowoczes
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CYWILIZACJA
POD STRZECHY
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JONTEK
N ieszczęsna H alka! G w ałtem tu idzie!
Za m ało jeszcze krzyw dy w jej biedzie.
Cóż z nią uczynił D ejm ek okrutny?
Gdy widzow ie to zobaczą, um rzeć gotowi!

T eatru pan i bóg, te atru pan i bóg!
S ław ny głów nie dlatego, głów nie dlatego*
Iż w łasnych szukam dróg, ach w łasnych
szukam dróg!'
KOCZANOWICZ (na m el. ze „Strasznego
dworu")
Ten spryciarz D ejm ek już od la t
S pektakle św ietne ma...
NOWICKA (na tę sam ą mel.)
Lecz to dyktator, p raw ie k at
D latego jeszcze trw a...
WIDZ (na m el. „Co się stało w e dw orze“)
WIDZ (na m el. z *,P iękne) H eleny“)
Raz te atry w m ieście Łodzi
Spór zacięty w iodły w raz;
G dzie publiki w ięcej chodzi,
K tóry je st najlepszy z nas...
KRYTYK Evoe! Gdy teatrowi glos krytyki
Evoe!

W tedy

najgorszy

szkodzić ma,
całkiem dobry
spektakl da!

G w ałtu n a co ja patrzę!
Co się dzieje w teatrze?
H o jta d rata, h o jta drata...
W ielki bigos z w szystkich sztuk,
D ejm ek szuka now ych dróg...
H ojta d rata , h o jta drata...
G dy zaw iedzie go w iedza,
i,Starsze panie" odwiedza,
H o jta d rata, h o jta drata...
Gdy go w eźm ie ochota.
Dojdzie aż do „Żyw ota".
H ojta d rata, h o jta drata...

.

KOCZANOW ICZ
G dy do Łodzi przyjechałem , by w „Po
w szechnym " ująć ster,
D aw nych laurów cień zastałem , słabe
echo sław nych gier!
I^IKOŁAO C E .3

KRYTYK

. HYW OT

Evoe!
Evoe!

Na

i,Celestyny"

grobie sm ętnie
te a tr siadł;
»,W ieczny w ędrow cze" czyś
nareszcie znalazł ślad?

JOZEFA.

KOCZANOW ICZ
O grom na m nie czekała praca,
Ten te a tr praw ie się w yw racał,
Zespół się w pył i proch rozpadał
(W arszaw a m łodym je st zbyt rada).
Ju ż ustaliłem rep e rtu a r:
K lasycy — św ietny rezerw uar;
A że m am skołataną głowę,
Więc w tak ie rym y w iążę mowę.
Cóż to za postać dostojna kroczy?
Ach! To kobieta! Czy m nie m ylą oczy?

SZEKSPIR?
G rać mnie, lub nie grać?
D yrekcja gw ałt czyni,
W tym ham letow skim w ciąż tkw iąc
problem acie.
K w estię rozstrzygnął sam pan
A. B ardini;
W szak dzięki niem u dziś „H enryka"
macie.
Lecz częściej jestem znów grywany,
M iłe ml bardzo to zjaw isko,
N a trzy już sęeny jam w ezwany,
A więc nie cenią m nie tu nisko!
KOCZANOWICZ
Ach m istrzu, k tó ry zszedłeś tu
z P arnasu,
To po prostu o n i c z b y t w i e l e
hałasu.
SZEKSPIR
Z byt w iele? Nie! Z byt mało!
Zbyt m ało w tej sztuce
Poświęciłeś chodzenia po scenie nauce.
S tąd męskość siłą kroków K laudio chce
okazać,
N a co się, jako autor, z tru d em mogę
zgadzać!

W IDZ (na meL „R aduje się serce.. ")
R ad u je się serce, ra d u je się dusza*
Gdy dzielny M alborough na w ojnę
wyrusza.
Oj da dana, dana, w szędzie dzisiaj zmiana*
C zupryna am an ta też przefarbow ana!
Szczęsna dla te a tru zaczęła się era,
Gdy nowy dyrek to r sezon nam otw iera.
Oj da dana, dana, dyrekcjo kochana.
N ie m asz to, ja k now e dyrekcje!
KRYTYK
Po cóż nam now e bogi?
Oto dyrek to r drogi!
DEJM EK (na mel. m arsza z »,P iękne) H e
leny")
Ja m je st d y rek to r *,Nowego", d y rektor
„Nowego",

DEJMEK
Z akw itały pąki białych róż,
A mówiono, żem najlepszy już.
T ak mówiono w Polsce już od lat.
R obili nadzieję, że pojadę w św iat!
KRYTYK
P rzek w itały pąki białych róż,
Byłeś przecież w Jugosław ii już.
K ażdy tylko P aryż w idzieć chce.
Może w przyszłym roku w reszcie uda
się!
WIDZ
,
Co?? W przyszłym roku? A xer pojedzie!
Lub inny znów te a tr z W arszawy.
„Nowy" zostanie choć prym wciąż
wiedzie,
„P ag art“ dlań nie jest łaskawy!

DEJMEK
Nie szukam sztuki za dalekim oceanem.
O na mi z k a rt h isto rii w yjdzie na
spotkanie!
A d ram at? D ram at z R eja w ezm ę kart!
M IK O ŁA J R EJ

S. NOWICKA
W dw óch placówkach" m oja w ładza
W ielu ludziom nie dogadza.
Cóż by się w te atrac h działo,
Gdyby kiedyś m nie m e stało?

HALKA
Jak o od w ich ru krzew połamany*
T ak się opera zm ieniła!
Gdzieżeś, ach gdzieżeś, H alko klasyczna*
Sw e dekoracje straciła?
Z abrał m i w szystko w ielki Kazim ierz,
Z m ienił m nie całą niebogę!
Szukam kościoła, by go podpalić
I nigdzie znaleźć nie mogę, ach nie
mogę!
WIDZ
Ł am ały nogi łódzkie talen ty
Z w ersją nie godząc się nową*
A
D ejm ek za „H alkę" został w yklęty
Zszargał świętość narodow ą!

I cóżem ja, w żdy krzywa* uboga sierota,
'i A snać od sw ych najw ięcej używ am
kłopota,
J a sta ra m się o w szytki, ale o m nie
żądny.
T ak m nie m a m ie pobłaźnił reżyser
szkaradny.
W ziąwszy z dram ów postronnych po
trocha figlików ;
U jrzycie tam Józefa z rodu W inkelridów ,
Pośród jego żyw ota prześcipnie
w trącona
Scenka coś ja k b y z *,K ram u" S chillera
Leona
I tam Rzeczpospolita górną sw oją mową
Dziwno m i przypom ina „Noc
Listopadow ą",
A insze figle żaków (znane
w ircipięty)
Są znowu z j,Poem atu" M akarenki
wzięte.
T ak przyrządziw szy bigos z sztuk swych*
dobrodzieju,
Z apom niałeś m osanie d y rek to r o Reju!
Więc tedy staw am tu taj m ą skrom ną
personę;
W spom nij t na au to ra g rając sztukę
moją.
KOCZANOWICZ I NOWICKA
O, ja k się serca nasze tym uweseliły!
Raz się jem u dostało! Jak iż ten Rej
miły!
DEJMEK
Ach, ja dzisiaj pecha mam,
Oto idzie Szekspir sam.

DEJMEK
Tw ardow skiego znam czary,
W skrzeszę ducha B arbary
I historię po drodze
Z aw an g ard ą pogodzę!
DEJMEK
G otów się zemścić n a nim szparko
I oddać m i za „M iankę" M iarką".
K łosiński ratu j mnie,
D yrektor błaga cię,
„Paniczów dwóch z W erony"
Na pomoc przyślij mi!
KŁOSIŃSKI (głos zza sceny)
Nie mogę dyrektorze,
Niech raczej pan pomoże!
J a z jednym sobie rad ę dam,
Drugiego załatw sam!
DEJMEK
A oto jeszcze jeden eksperym ent.
G dzie je st tw a m am a, chłopcze? Gdzie,
dziecko, tw ój tato?
JU L IA N BRYSZ (na m el. „W szystkie
r y b k i ...“)
W szystkie rybki śpią w jeziorze
Plum , plum , plum , plum , plum , plum*
plum ,
A *,P strąg " biedny spać nie może
Plum , plum , plum , plum , plum , plum,
plum ,
Bo o ósmej w ciąż go budzi
Plum , plum , plum , plum , plum , plum,
plum
Zachwycony tłum ek ludzi
Plum , plum, plum , plum* plum* plum,
plum!
WIDZ (na m el. „Szumią jodły")
Szumi woda w m łodych głowach
Szumi, że aż ha!
Lecz czy Rada N arodow a
Salę „Pstrągom " da?
Bowiem w ystępując w łaźni,
T eatrzyk się trochę blaźnl
I o w iele by się raźniej
W now ej sali czuł!

WIDZ
Gwałtu* na co ja patrzę!
Co się dzieje w teatrze?
W ielki bigos z w szystkich sztuk,
D ejm ek szuka now ych dróg...
KURTYNA

Poeci prowincji i poeci narodu

entralizacja życia k u l
turalnego
— jeden,
ja k wiadomo, z zasa
dniczych
przejaw ów
m inionego okresu — n ie ograniczała się do ściągania
za w szelką cenę do W arsza
w y co tęższych piór, łączyła
się ona ściśle z etatyzacją,
była jej pochodną.
E taty zostały dość szyb
ko obsadzone przez tych
n a ówczas istotnie m łcdych
ludzi, którzy najw cześniej i
najgłośniej dojrzeli i dość
szybko znaleźli się w m ie
ście centralnym . Ponieważ,
że użyję terminologia facho
w ej, siatka etatów je st pe
w ną wielkością określoną i
stałą, dość szybko etaty zo
stały rozdysponowane, łącz
n ie z etatem dla zaopatrzo
nego w tragizm czasów i
pokolenia poety elegijnego,
k tó ry to e tat o bjął Róże
wicz. A zatem wakamse mo
gły się zdarzyć praktycznie
w tedy, jeśli w gromie poe
tów centralnych * zaistniał
ja k iś przykry w ypadek od
chylenia.
W tych to czasach u ta rła
się nom enklatura p o k u tu ją ( ca jeszcze do dziś. Je d e a z
poetów opatrzony je st ety
k ie tą „ogólnopolski", drugi
słyszy o sobie że je st „po
e tą łódzkim", „bydgoskim",
,kieleckim " itp. Pam iętam y,
ja k swego czasu zjechało
odgórnie do Łódzkiego Od
działu
m łode m ałżeństw o
poetów ogólnopolskich i w y
paliło ostrą reprym endę po
tu ln ie zgromadzonym łódz
kim kolegom, że n.le chcą
być w żądanym stopniu „po
etam i łódzkimi".
Należy dodać, że dla czę
ściowego złagodzenia tych
stru k tu raln y ch avsprp.porc.ii,
poeci prow incjonalni
•rtalni m ieli
praktycznie możność drukoP w ania raz w roku czy raz na
dw a lata swych reprezenta1 cyjnych utw orów w central
nej prasie literackiej. P rzy
w ilej ten na ogół respekto
w ano. Pakt, że była to p ra 
sa firm ow ana przez Zarząd
Główny Zw iązku L iteratów ,
um ożliw iał jak ąś odgórną
kontrolę polityki redakcyj
nej, ukrócał n atu ra ln e zapę
dy do wyłącznego d rukow a
n ia siebie i „swdich" i po
zw alał
na
rezerw ow anie
niektórych szpalt dla „kole
gów" z Pacanow a.
N iew spółm iernie
gorzej
było z w ydaw aniem . Wcho
dziły tu bowiem dodatkow o
w grę ostre na ówczas re 
stry k cje papierow e. Lim ito
w any papier ledw ie w ystar
czał na apetyty poetów cen
tralnych, tym bardziej że i
ich tomiki, z w iny samych
autorów , wreszcie z po
wodu
abom inacji
samych
księgarzy do tych książeczek
— znikomo przecież w pły
w ających już choćby przez
nakład na w ykonanie planu,
a do tego niezbyt atrak cy j
nych — rozchodziły się z
pew ną trudnością. J a k się
w ięc przedstaw iała sytuacja,
w skazuje najlepiej przykiad
z naszego podw órka. W Od
dziale ^ódzkim p osiadają
cym w początkach „okresu"
kilkunastu tzw. członków —
kandydatów (literatów bez
książek)
m iędzy
rokiem
1949, kiedy to wyszedł (czę
ściowo nakładem
autora)
jodncarkuszow y tom ik Igo
ra Sikiryckiego. a 1956, kie
dy to pojaw iły się na w itry 
nach księgarskich tom iki —1
Czarnego i mój, nie no tu je

C

działają pew ne p raw a w ol
ś ę ani jednego poetyckiego
nej konkurencji. K ażdy d e
debiutu.
A przecież cd młodzii, i z b iu ta n t wie, że pierw szy
d ru k w cale niezłego w iersza
biegiem
czasu
coraz to
m niej młodzi ludzie, piln e — a cóż dopiero dobrnięcie
uczęszczali na Sekcję P o  do w ydaw nictw a — b y n aj
m niej nie zawsze je st czysto
ezji (sam okształcenie ideom echaniczną spraw ą n ale
w o-w arsztatow e w drodze
pienia znaczka 1 przesłania
„koieżeńsikich
dyskusji-’',
utw oru do red ak cji, lecz na
patronow ali w charakterze
leży w dużej m ierze od
dośw iadczonych kuratorów
sprzyjających rozw ojow i t a 
analogicznem u, kształceniu
len tu okoliczności i od ow ej
na niższym szczeblu tzw.
m inim alnej zaradności.
,Koła Młodych" (które re 
W yobraźcie sobie. Biegły
krutow ało
młodzieńców
la ta bez w łasnych książek, z
*zamcczących siię z tru d n o 
ściam i rym otw órczym i) i pi- jedyną p erspektyw ą w ydru
k o w an ia w najlepszym w y 
saili a pisali, aż „Glos Ro
p adku raz w roku w p ra 
botniczy" d łódzka „P an o ra
m a" miie mogły nadążyć z sie, k tó ra się liczy. Mi.iał
bez
sukcesów
n atu ra ln y
drukow aniem .
młodzieńczy okres burzy i i
Lecz po co zbiegłe w yw o
naporu, zaczęły rosnąć b rzu 
ływ ać w ieki? — jaik mówi
szki, rozw ijał się kom pleks
jak iś w ielki poeta, a więc
nieoełnow artościow ośoi i 0°
na pewno Julian Przyboś.
jeszcze niebezpieczniejsze —
Zdobycie
N azw iska,
a
przekonanie o niezm ienności
w ięc i uznania, k tó re je st
takiego w łaśnie sta n u rzeczy
niekiedy skrytym , ale zu
Nauczono się go z biegiem
pełnie natu raln y m i b y n a j
la t przyjm ow ać za stan zu
m niej niewgtydUwym m a
pełnie n atu raln y . Tal Ginty
rzeniem każdego z nas — to
m arn iały i obrastały tłusz
nie tylko kw estia talentu.
czem.
To rów nież i kw estia pew 
A potem, kiedy niezm ien
nych dyspozycji życiowych,
ne dość raptow nie się zm ie
w tym —• m inim alnej przed
niło, stracił n a aktualności
siębiorczości (m inim alnej, bo
oodział na statyczne k a te g o 
nie m yślę o cw aniactw ie,
rie
1 mieskompleksowani
chociaż n a w stępie przyto
czyłem k ilk a dość drastycz -młodzi ruszyli ław ą „w lite
ratu rę". S kapcaniałe czter
nych przejaw ów cw aniact
w a literackiego), jak a po dziestolatki w ow ą lite ra tu rę
zw oliłaby na jego u ja w n ie 
(Dokończenie na stronie 9)
nie w świecie, w którym

W IESŁAW A GROCHULA

Ksiqżka
T ygod n ia

Słoń
a sprawa polska
czyli

iedy pwwd dwwn* laty
— z okazji 10 rocznicy
śmierci Pawła Hulki Laskowskiego poświęci
łem mu na ‘ lamach „Kroniki"
niedługie wspomnienie, wyra
ziłem w zakończeniu opiinie,
że należałoby wznowić i uprzystępnić szerszej publicz
ności niejedną pozycję z do
robku świetnego pisarza, któ
ry rozległością swej wiedzy i
zainteresowań budził podziw
wśród krytyki i czytelników.
Z głęboka satysfakcją stwier
dzam dzisiaj, że ooinia moja
nie pozostała odosobniona. Na
pólkach księgarskich ukazało
się pierwsze powojenne wy
danie
„Mojego Żyrardowa",
która to książka należy do
najcenniejszych
i najtrwal
szych dzieł w autorskiej spu
ści źnie Hulki-Laskowskiego.
Starsze pokolenie pamięta
dobrze „Mój Żyrardów", któ
ry w swoim czasie stal się
sensacją nie tylko literackowydawniczą. Młodsi czytelni
cy powinni tę książkę prze
czytać uważnie i bez zwłoki,
by zaczerpnąć z niej
mnó
stwo pouczających wiadomo
ści o sytuacji robotnika pol
skiego w okresie lat 1885 —
1935, to jest w ciągu półwie
cza.
W „Moim Żyrardowie" au
tor — w sposób niezwykle in
teresujący i głęboki — splótł
w jedno dwa wątki: autobio
graficzny
i historyczno-spo
łeczny, dotyczący losów ro
botniczego miasta Żyrardowa.
Ten drugi wątek bierze zde
cydowanie górę w tym miej
scu książkowej narracji, gdy
zakłady żyrardowskie — wy
szedłszy z fazy, jeśli tak rzec
można, kapitalizmu, patriarchalnego — dostały się w za
chłanne łapy eksploatatorów
francuskich, ze słynnym Boussakiem na czele.
Nieludzki
wyzysk, ustawiczne redukcje. •
głód i nędza stały się wó
wczas tragicznym
udziałem
robotników Żyrardowa. HulkaLaskowski, syn i stały mie
szkaniec tego proletariackiego
osiedla, przez lulka lat przy
pomocy prasy,
mobilizował
niezmordowanie
opinię pu
bliczną całej Polski przeciw
ko nikczemnym rządom Boussaków 1 Koehlerów. Nacisk
tej opinii stał się w końcu
tak wielki, że władza sana
cyjne zmuszone były przejąć
fabrykę żyrardowską pod za
rząd państwowy co w pew
nej mierze polepszyło sytitacie
pracowników i całą „aferę"
postawiło w pełnym świetle
dnia.
Hulka - Laskowski zadedy*
kował swą książkę „robotni
kom żyrardowskim, towarzy
szom walk i porażek, z wy
razem niezłomnej wiary
w
ostateczne zwycięstwo"... Naj
bliższe swemu sercu sprawy
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TADEUSZ CHROSCIELEWSKI

„Listy do Pani Z .“
Kazimierza Brandysa

to zbiorek 15 felietonów
z podróży. Kazimierza
Brandysa „Listy do
Pani Z“. Felietony z podró
ży?
Ba, gdyby nie te
nazwy: Civitaveccia, Asyż,
Ostia! Potomnym zostawiam
ważki problem, gdzie Bran
dys sypiał i czy zwiedzał
Coloseum. Współczesnym —
polecam gorąco lekturę „Li
stów". Wprawdzie padnie
cie ofiarą szarlatanerii, bo o
tym samym można pisać 1
na Krakowskim Przedmie
ściu, a nagłówki Wenecja.
Asyż są tylko pretekstem,
ale jakże urocza 1 inteligen
tna to szarlataneria. A w re
szcie o tym samym — to nie
znaczy to samo.
Tomik
nosi
podtytuł
„Wspomnienia z teraźniej
szości".
Teraźniejszość, bo
tak chce kalendarz. Wspom
nienia — bo zapiski z po
dróży tyle mają wspólnego
z podróżą
co
Kisielowe
„Dwa wieczory bez wątpli
wości" z meczem lekkoatle
tycznym USA—Polska.
Nie bądźmy złośliwi. To
nic tylko bardziej elegancko
jest zamartwiać się polską
historią w rzymskich mu
zeach i deklarować wierność
warszawskiej
codzienności
przy biurku hotelu w Orvleto, to także rozsądniej pró
bować
spojrzeć na polską
rzeczywistość i polskie kom
pleksy z okna Europy.
Zresztą przeczytajcie. No
w y tomik autora „Obywa
teli" to nie tylko ciekawo
stka biograficzna. To rzecz...
...o tradycji, filozofii po
dróży, espresso, recenzen
tach (tych * połowy ubiegłe
go stulecia — 1 tych obec
nych),
gołębiach z placu
św. Marka, turystyce, Niem 
cach z baedekerami, Pola
kach za granicą, turystyce i
nierządzie, przełomach hi
storycznych, masie towaro
wej, „Przekroju", suszonej
kiełbasie, fasonach narodo
wych,
opinii
publicznej,

O

Onufrym Kickim, trwaniu i

mijaniu,
Sagancc,
w eltschmerzu, Przemyślu, goś
cinności,
Julianie
Sorel, św. Franciszku, euro
pejskości, autostradzie pod
Katowicami, trudnym syno
stwie geniuszy, pięknie re
nesansu, wyborze, arcydzie
łach, sztuce, obsesjach, prze
szłość! 1 przyszłości, konser
wacji Krakowa, wyciecz
kach z Myślenic, itd., itd.,
itd.
A jeżeli o tradycji —
to polskiej, a jeżeli o Niem 
cach karmiących weneckie
gołębie — to przez pryzmat
doświadczeń
warszawiaka.
N iew iele dowie się o Euro
pie czytelnik żądny opisu.
Niech nas nie zwodzi stale
obecny ton dystansu 1 św ie
tne błyski inteligentnej auto
ironii. Rzecz jest o sprawie
polskiej przez Polaka, a
świadomość garbu wcale go
nie zmniejsza. Wreszcie —
wszystkich
nas przeciętnie
interesuje to samo. Wszyscy
bardziej się emocjonujemy
„trajdaniem się z Grochowa
pod kandelabry" (o czym
jest u Brandysa) niż po
działem dochodu narodowe
go we Włoszech (o czym u
Brandysa nic ma).
Niczego nowego książecz
ka Brandysa nie uczy. AJe
te banalne . (głosuję za re
habilitacją
tego
słowa)
myśli, które zawiera, napi
sane są z takim wdziękiem
1 urodą, poparte taką ilością
szczególnych
pomysłów
1
dowcipu,
że czytanie jest
nieczęsto spotykaną i poży
teczną przyjemnością.
„...Piszę lekko, krągłymi
zdaniami, dbając, by nie na
rażać na zbędny wysiłek umyslu czytelnika. Pracowi
tością swoją 1 rozsądkiem oslągnąłem zasłużoną nagro
dę: jestem dziś ulubieńcem
krytyków".
Wielkodusznie
darujmy tę obustronną złoś
liwość. Po „Listach do Pani
Z“. nazwijmy autora rów
nież ulubieńcem czytelni
ków.

BOLESŁAW DUD ZIŃ SK I

MÓJ ŻYRARDÓW
rodzinnego Żyrardowa, podob
nie jak inne, szersze i ogó1niejsze, zagadnienia społecz
ne. Huika-Laskowski trakto
wał z pozycji radykalnego li
berała i szlachetnego humani
sty, dla którego wolność
1
sprawiedliwość nie są pustym
dźwiękiem, lecz konkretnym
celem długiej i wytrwałej wal
ki. Walki,
której na swym
odcinku działalności byl ch o 
rążym i animatorem. Ale tak,
•jak wielu czołowych przedsta
wicieli inteligencji polsk-ej okresu międzywojennego
—»
pod wpływem upartych fak
tów i niezliczonych doświad
czeń życiowych — Hulka-La
skowski zbliżał się ku socja] izmowi 1, gdyby nie śmierć,
doszedłby doń niewątpliwie.
W „Moim Żyrardowie" ukoń
czonym w r. 1934 można by
znaleźć wiele cytatów, uza
sadniających powyższą tezę.
Poprzestanę na jednym przy
toczeniu.
„Nie każdy miał czas 1 ochotę do studiowania Marksa
i ekonomistów w ogóle — pi
sze Hulku-Laskowski w koń
cowych rozważaniach
swej
książki. — Teraz kapitalizm
daje światu wykład poglądo
wy o tym, czym był, czym

po
latach
jest 1 czym będzie. Z hall fa
brycznej wyparł ęzłowiekarobotnika, magazyny przepeł
nił towarami, dla których nio
ma zbytu. Po ulicach miast
przemysłowych snują się ty
siące bezrobotnych. Jego na
czelnym hasłem było: władza
i zysk.
Dzisiaj, gdy cały
świat cierpi z jego winy, cy
niczna zasada kapitalizmu nio
uległa zmianie".
Kto doszedł do takich uświadomień, nie zawróci już
z pól drogi, wiodącej do ra
dykalnej przebudowy ustroju,
do socjalizmu. Po tej drodze
uparcie kroczył naprzód Hul
ka-Laskowski, zawsze wiemy
swym wysokim ideałom oso
bistym, które były 1 są zara
zem najszczytniejszymi idea
łami ludzkości.
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DRZEWO ROZPACZY
Załamane
ręce gałęzi naszych
kora zmarszczona
dojrzewaniem przedwczesnym
schylone czoła patrzą
na dłonie liści
opadłych
gąsienicami
'
czasu
Drwili już się nam przygląda
Chmury błyskaniem grożą
rąk załamanych gestem
dajemy znak protestu
My
najdoskonalsze tworzywo
któremu
kazano oglądać
wielkie grzyby zniszczenia.

JAROSŁAW M. RYMKIEWICZ

POCHWAŁA
STAROŚWIECCZYZNY
B

yl to uroczy wieczór.
W październiku roku
1058 w T eatrze im.
S tefana Jaracza w Ło
dzi dano komedię w pięciu
ak tac h Józefa
Korzeniow
skiego „M ajątek albo imię";
P rzedstaw ienie przyjęte zo
stało przez publiczność go
rąco. Nawet- bardzo gorąco.
O klaskiw ano więc reżysera,
K arola Borow skiego. ) sce
nografa Ja n a M arcina S zan
cera, który abudow ał' śliczne
dekoracje Ogrodu Saskiego i
salonów
sta re j
W arszawy
(jak żywe, jak żywe); oklas
kiw ano też znakom itych w y
konaw ców i autora. Rzekł
bym, że autora przede w szyst
kim . Po oklaskach szczerych
i nieodm ierzanych panie w
plisow anych sukniach z je rsey’u i w sukniach — w or
kach i w sukniach — tra 
pezach oraz panow ie w czar
nych garniturach z wąskimi
(sześć do ośmiu centym etrów )
klapam i wychodzili, by wy
palić papierosa. To czas a n 
trak tu . P anie (wyśnione n itgdyś przez C hristiana Diora)
m arzyły o sukniach długich
i obfitych, zdobionych ko
ronkam i, panow ie o trzew i
kach z klam ram i, o frakach
błękitnych i fiołkowych. Dy
skutow ano inscenizację 1 grę
a fetorów. Ale przede w szyst
kim
dyskutow ano autora.
N ie było natom iast mowy
o teatrze Kugene Ionesco i o
te atrze C hristophera Kry’a.
Józef K orzeniowski, pisarz
■wrogi n o w i n k o m ,
stał
się pisarzem modnym. W ypa
da więc powiedzieć o nim
słów kilka.
Józef K orzeniowski urodził
się w roku 1707. Z m arł w ro
ku 1863. N apisał „K arpac
kich górali“, „P annę m ężat
kę" oraz „M ajstra i czelad
nika". Także „W ąsy i peru
kę". Także „M ajątek albo
imię". Ja k poucza nas podo
bizna dram atopisarza, nosił
on okulary w drucianej opraw ie, piękne bokobrody ł
lśniącą kam izelkę z w ąski
mi klapam i. Był — a p rz y 
n ajm niej je st — pisarzem tak
nudnym 1 zbędnym, jak n ud
n e t zbędne są zapisane po
w yżej zdania. „M ajątek albo
imię" nie zaleca się ani
■wdziękiem, ani w ątkiem in
teresującym , ani walorami
wiersza. A treści? Treści tej
kom edyjki są, być może, ak
tualne. To znacz^, mogą zo
stać odczytane aktualnie, po
trak to w an e jako apel do umysłów i serc. Oczywiście, do
um ysłów i serc rodaków,
braci. Nie należałoby nato
m iast poddaw ać 'treści tych
ocenie intelektualnej. Wtedy
bowiem okazać by się mo
gło, że nie było powodów po
tem u, aby „M ajątek albo
imię" zaprezentow ać naszej
widowni. Myśli i w zruszenia
naszych prababek! I to zam 
knięte w kształt trzynastozgłoskowca bezbarw nego, j a 
łowego. przypom inającego ro
ślinę pozbawioną słońca! A
nas cóż to może obchodzić?
Niestety, okrutny czas nie
oszczędził utworów Korze
niowskiego. To sm utne, być
może. Ale oczywiste. Oczy
w iste dla tych, którzy zna
ją proces odchodzenia w nie
pam ięć całych epok i po
szczególnych
pisarzy.
dla
tych. którzy wiedzą, że po
trzeba
kilkudziesięciu
lub
kilkuset tw órców po to, b v .
ocaleć mógł jeden, którzy
wiedzą, że literatu ra
Jest
w ielkim cm entarzyskiem ob ietnlc nie zrealizow anych,
książek obum arłych, poema
tów zapom nianych. K orze
niow ski był jednym z kil
kuset. Ale nie tym, który
ocalał.
C zyi w ięc w ystaw ienie ko
m edyjki Korzeniowskiego uznać należy za przedsię
wzięcie chybione? Za błąd
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repertuarow y?
Uznać,
w brew oklaskom nieodm ierzanym , w brew gorącem u
przyjęciu widowni? Mys!ę,
że nie. N ie sądzę, by powo
dy. dla których pokazano
nam „M ajątek albo im ię",
były
powodami
błahyftii.
A utorow i zbywa co praw da,
ja k
już
powiedziałam,
wdzięku i siły dram atycznej.
Był jednak
Korzeniowski
znakom itym k onstruktorem
ról. Posiadał więc u m iejęt
ność jakże rzadką dzisiaj!
Reżyserzy nasi zdani są
przede w szystkim na au to 
rów współczesnych. A ci,
ja k wiadomo, są raczej kon
stru k to ram i idei, niż ról.
K tóryż więc z reżyserów
przejdzie obojętnie obok p i
sarza, który tw orzył r o l e ?
Obok pisarza, k tó ry m yślał
0 aktorach?
Ten był w ięc pow ód w y
staw ienia przez K arola Bo
rowskiego, nowego d y rek 
tora sceny przy ulicy J a r a 
cza, kom edii K orzeniow skie
go. Role. I to role znakom i
te, rolo dla' H anny M ałkow 
skiej, dla K onrada ^ s z e w 
skiego i dla S tan isław a Ła
pińskiego. Tych bowiem a k 
torów wym ienić należy prze
de w szystkim . Oni to — d
reżyser w ytraw ny — n adali
ton i rangę spektaklow i.
Więc
H anna
M ałkowska.
Z byt rzadko tę ak to rk ę mo
gliśm y dotychczas oglądać.
W kom edii K orzeniowskiego
stw orzyła postać — użyjm y
tego słów ka w ytartego —
kapitalna. Grała, rzeca mo
żna by. ryzykow nie, zdaw a
ło się, że za chw ilę przekro
czy granice przez n ią samą
zakreślone, że kusi ją k a ry 
katura. Była h rab ia n k ą Re
giną, poddaną, w iern ą kon
w encji w ieku; a jednocze
śnie z konw encji tej drw iła.
K onrad Łaszewstó pokazał
nie tylko k a ry k a tu rą h ra 
biego Janusza. Prezentow ał
też r a c j e : Lepszy, bo prze
wyższający inteligencją
i
w yrachow aniem pozostałych
bohaterów sztuczki Korze
niowskiego, był w gruncie
rzeczy jej pozytywnym bo
haterem . Wykpi-wał m e tyle
cudzoziemszczyznę, ile n a
iw ność swych bliźnich. A
S tanisław Łapiński? Był in 
ny niż zwykle. I taki sam,
jak zwykle. A inni? Wszy
scy — praw ie wszyscy, bo
Ryszardow i B acciarelli w y
raźnie nie odpow iadała rola
— zaprezentow ali aktorstw o,
które rzadko w teatrach
łódzkich danym nam było
oglądać. Karol
Borowski
obdarzył więc aktorów swe
go te atru znakom itym i ro 
lami, a nas spektaklem w y
pielęgnow anym
sta ra n n e ,
spektaklem , w którym k ry 
tyk złośliwy nie doszukał
by sie zapew ne ni jednego
potknięcia.

Tak, prem iera w T eatrze
Jaracza świadczy o ko n ser
w atyzm ie
K arola Borow
skiego. Je st to (je d n ak kon
serw atyzm najw yższej p ró 
by. A wiem y przecież, że
te a tr nie może żyć, gdy zo
stanie oderw any od trad y 
cji, dany w iatrom , zm ien
nym w iatrom współczesno
ści, W ypada więc opowie
dzieć się za propozycją K a
rola Borowskiego. Z wiarą,
że tw orząc w Łodzi te atr
ak to ra zechce nadaw ać ran 
gę nie tylko starośw iecezyźnie. ale też m yślał b ęd ^ e
o przybliżeniu nam w spół
czesności, o teatrze C hri
stophera F ry ‘a czy T. S.
Eliota.
D o p i s elc
d la
k o/ e k t o r a. Szanow ny P a 
nie! W num erze 34 „Odgło
sów" zechciał P an nazw ać
pantom im ę H enryka Tom a
szewskiego
tw orem
b.".w stydnym . Ja nazw ałem ją
tylko tw orem b e r y lo w y m .
Czyli pozbawionym stylu,
rnie w stydu. Co uczyni Pan
tym razem? Ja k nazw ie P in
próbę K arola Borowskiego?
Oto
proponow ane
przeze
m nie eoitety: próba nienr r'.n a; próba pogodzenia współ
czesności z trad y cją: próba
porozum ienia
z
widzam.
Tak, próba porozum ienia.

Państwowy Teatr iin. S. Jaracza. Józef Korzeniowski „Majątek albo imię“,
Reżyseria Karola Borowskiego. Scenografia Jana Marcina Szancera.
Na zdjęciu Stanisław Łapiński i Zbigniew Niewczas

CAŁKIEM SERIO
A m erykanie otrzym ali pozwolenie puszczenia balo
nów obserw acyjnych ze znajdującej się na terytorium
T urcji góry A rarat, gdzie w edług Pism a Sw. m iała
osiąść po potopie a rk a Noego.

Rząd kanadyjski prow adzi szeroką akcję propagu
jącą spożycie m arynow anego mięsa wielorybów.

Rzecz to wprawdzie dziw*
na. ale nie mam samochodu.
Więcej — /.dając sobie spra
wę
i
nicwspółmicrności
mych zarobków do ceny sa
mochodu, narzuciłem nawet
myśl o kupnie pojazdu m e
chanicznego w najbliższej
pięciolatce. I więcej jeszcze
— na pociechę ukułem sobie
misterną teorię o nieprzydat
ności samochodu w życiu
codziennym- Wszak taniej t
praktycznie jeździć choćby
całe godziny
taksówkami,
niż ponosić koszty eksploa
tacji własnego wozu.
Czy
zresztą mania motoryzacji,
która opanowała nasz kraj,
jest wyrazem realnej po
trzeby, czy też raczej sno
bizmu? Czy nie stoi ona w
kolizji z chwalebną zasadą,
że tak krawiec kraje. jak
mu materii staje?
Czy r o l e “ a więc p ró 
Dziś w nocy jednak naba stw orzenia w Łodzi te
a tru ak to ra — były jednak szedł mnie koszmarny senpowodom jedynym dla wy Śniło mi się, żc Krzysztof
miast wyprawić
staw ienia K orzeniow skiego’ Kolumb.
Nie sądzę. Myślę, że insce się na dalekie oceany, przed
nizacja „M ajątku albo im ie sięwziął tylko wycieczkę do
w
nia" zrodziła się także z Pomiechówka. Uniknął
protestu przeciw nowoczes związku z tym szeregu kło
ności. Nowoczesność1. . pol potów, które zazwyczaj ma
skiej. a więc tej realizow a ją ludzie pomysłowi, a Ame
nej za w szelką cenę, wszy ryka pi*zostala całkowicie
Snilo mi sie
stkim i środkam i, wszędzie. nieodkryta.
nie
Ja ten protest rozumiem. także, iż Stephenson
Korzeniowski był potrzebny. trawił lat całych na budo
wę
łokomnbili. lecz pa
Może zresztą nie Korzenio
w ski. I możo lepiej, gdyby sjami lubił jeździć bryczką
zaprzężoną w dwa kłusaki.
nie był to Korzeniowski, p żc po dziś
sarz zbędny. Potrzebny był. Skutek taki.
me ma na świecie
ktokolw iek, o walorach n ie  dzień
co podobnych. Jakikolw iek kolei.
Obudziłem się w zimnych
pisarz polski, z a le ^ ią c y S’ę
Jakby
wyglądał
starośw ieckościa T aki
pi potach.
sarz. być może. nowinic-n świat, gdyby żyli na nim
znaleźć swe m iejsce w ser sami tylko minimaliści, za
cach współczesnych.
Tak dowoleni z tego. eo łatwo
osiągnąć?
Gdyby
jak w now ocześnie umeblo- mogą
wanyrn pokoju zn ajd u je swe pierwszy jaskiniowiec, któ
m iejsce fotel z w y tarty m o- ry wyłupał sobie nóż ka
bioiem. z poręcza w ygiętą
1 rzeźbioną. Fotel, ktćry
św iadczy
o
niezbędnym
konserw atyzm ie
nowocz 3Snego gospodarza, „

mienny, wołał nadal wygrze
bywać z ziemi korzonki, niż
przystąpić do produkcji tego
pożytecznego narzędzia?
Wygodnictwo, to natatraszniejsza choroba współcze
sności. Choćbym miał nie do
jadać, choćby żona nic mia
ła nowej kiecki, a dzłateczki musiały zbierać szyszki
na opał. kupię sobie samo
chód. Świat bedzie należeć i
do tych. którzy chcą.
a
nie do tych, którzy mogą.
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Szeregowiec am erykański,
Jezus M art.noz. schwytany
w El P a .,-0 po obrabow aniu
sklepu jubilerskiego, w y ra
ził podziękowanie
policji.
„Gdybym zdołał uciec z,
tym. m iałbym pokusę, abv
w ejść ostatecznie na drogę
przestępstw a".

n
Do w ydaw anego w A te
nach
po ang elsku pisma
„News" przysłano następu
jące ogłoszenie: „G recka la
dy pragnie prowadzić kon
w ersacje z angielskim gen
tlem anem ria tem at Cypru
w zamian za lekcje greckisgo, niemieckiego lub gry na
pianinie".
R edaktor pisma
odmówił druku ogłoszenia,
ośw iadczając:
„Te lekcje
skazane są na niepowodze
nie".
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BRAWO „DRBOS"!
Grupa polskich dzieci z piątej I szóstej klasy szkoły w
Siemiatyczach udała się — w ramach zajęć z geografii —
na tygodniową wycieczkę do Afryki. Nasze pociechy — jak
widać na zdjęciu — znajdują się właśnie na pograniczu
sawanny i pustyni.
Taka poglądowa metoda nauki, zdaniem wszystkich pe
dagogów jest najlepszą metodą kształcenia. Duże brawo dla
„Orbisu"!

S higem
Takagi,
który
skradł w szystk’e reflektory
radarow e z bazy lotniczej
USA w Chitose:
,.To był
błąd. W sklepie zapłacili mi
po 2 dolary 78 centów
/.a
sztukę".

a

.

W
czasie
tradycyjnego
chrztu nowego okrętu wojen
nego Indii na stoczni w N e
wcastle. po rdz pierwszy od
stąpiono od zwykłego cere
moniału. Miast butelki szam
pana. żona oficera hindu
skiego rozbiła o burtę okrętu orzech''- kokosowy, p°
czym odmówiono modlitwę
do boga mórz. Yaruna
Do sądu w Walhalla zgło
siło sic 37 wyznawców Baptystowskiego Kościoła
Ogień Zielonych Świątek —
Jeździec Górski, domagając
się przywrócenia w prawach
swojego pastora. Meskella
Lee. który został wydalony
za noszenie krawata na am
bonie.
0
Sprzątaczka
w Białym
Domu w Waszyngtonie, za
jęła pierwsze miejsce
we
współzawodnictwie
pracy,
uzyskując prawo do zagra
nia partii golfa z prezyden
tem Eisenhowerem.

W W arszdwie na rogu N o
wego Ś w iatu i A lei Jerozo
lim skich znajdują się plan
sze, reklam ujące film „Po
żegnania". Jedno ze zdjęć
przedstaw ia aktora (Tade
usza Janczara), przyglądają
cego się w zam yśleniu ogro
m n ej figurze Wenus. W m iej
scu w ła ściw ym dla listka f i 
gowego nalepił kt<S kp rtkę z
napisem :
„Front O dnowy
Moralnej".

ADAPTACJA PIOTRA GOSZCZYŃSKIEGO

STEFAN RYBICKI

R

ozpoczął się okres rekrucki. D ziwny okres naw et
dla legionistów, d la m nie tym dziwniejszy, że
przydzielano m nie, jako w ychow anka sakoły
oficerskiej, do specjalnego ocfdziaki, który m iał w ży•ciu legionowym odegrać doniosłą rolę, nie w szystkim
znaną i wiadom ą.
Odesłano m nie do m ałego m iasteczka Sida, odległe
go o 30 k m od Sidi-bel-A bbes, gdzie pod dowództwem
kap itan a C astani, oficera hiszpańskiego, rozpocząłem
szkolenie.
— Oto 10 trucizn, k tó re będą m iędzy innym i ■waszą
bronią. Tym i dziesięciom a truciznam i pow inniście
zdziałać więcej niż w asi koledzy karabinam i maszy
nowymi. Tam, gdzie bezsilna jest broń m aszynow a czy
sztylet, tam walczyć będziecie jadem skorpipna, cjan kiem, specjalnie spreparow aną saharyną, harbą, kus —
tym i słowami rozpoczął sw ój w ykład jeden z oficerów
posiadających ta jn ik i w iedzy „cichego i bezbolesnego”
zabijania.
Jako ekw ipunek przydzielono ra m jedynie długi
arabski sztylet, raczej podobny do noża. To m iała być
jedyna nasza broń — jednym słowem szkolono nas
do w alki podjazdow ej przeciw ko arabskim pow stańcom, w alczącym pod dow ództw em Ab del K erim a w
górach Riffu.
Ciekawe, że w sizkole tej przebyw ali także A rabo
wie, którzy zerwali ze swymi szczepami i całkow icie
zaprzedali się F rancji. To oni przez znajomość życta
arabskiego i arabskich zw yczajów byli najgroźniejszy
m i w rogam i swego narodu. Ucizyli nas rozpoznaw ania
zam askow anych studzien w pustyni, zatru w an ia ich,
odczytyw ania śladów w pustyni, posługiw ania się szty
letem i zdradą. Jedyna chyba szkoła tego rod zaju n a
świecie.
^
Zajęć było co niem iara. Pobudka o godzinie 4 rano,
Mycie, śniadanie, gim nastyka, w ykłady, w ym arsz w
pustynię. O godzinie 11 obiad na dw ie zmiany. Co
dzień inna kom pania siada pierw sza do obiadu, p eł
niąc rolę dośw iadczalnego królika. Przez pół godziny
przyglądam y się naszym kolegom, którzy już zjedli
obiad, z dużym zainteresow aniem i ciekawością. —
Żyją — możemy więc 1 my jeść — bez obawy za tru 
cia. K ucharzam i są A rabow ie, którym co praw d a u fa
my, ale już niejeden z legionistów został zatru ty —
lepiej być ostrożnym.
,
Po obiedzie, do godziny lti — slesta. Żołnierze śpią
pod moski teram i
D ruga w ciągu tej doby pobudka I znów 10-mlnutowa gim nastyka. A później w ym arsz w pustynię ze
ściśle określonym zadaniem. Pod przew odnictw em w y
kładowców - Arabów idziemy w odw iedziny do wiosek
arabskich, poznajem y zwyczaje, życie tubylców , uczy
my się ich języka. Zaw ieram y znajomości — a w szyst
ko to w celu skuteczniejszego wyniszczania Arabów.
W racając, badam y siady karaw an, odczytujem y w
piasku ilość w ielbłądów i koni, które liczyła karawa
na, staram y się odgadnąć, ilu ludzi w niej przebywało
i jaki wieźli ładunek. N auka tru d n a i mozolna, ale
Jakże konieczna dla legionisty.
,
W racam y do koszar o gotlz. 20 lub 20.30 _ mycie
i czas wolny. Można iść do m iasta. Gdy więc są pie
niądze, znów zwiedzamy knajpy i lupanary. O życiu
tow arzyskim nie ma mowy. Żaden dom z rzędu tzw.

Poeci prowincji
i poeci narodu
DOKOŃCZENIE
m e ruszyli. Zbrakło wigoru,
nie umieli, zapom niel.. P ro
w incjusze młodeg> pokole
nia stali się nie wiedzieć
kiedy poetam . ogólnopolski
mi. Tamci są tym, czym
byli, poetam i
„Dziennika

Łódzkiego1' czy „W iadomoś
ci Rzeszowskich". Nie ist
nieją na rynku. — „ Z a p 
inane pokolenie11, w arszaw 
scy... koledzy rów nolatkowio — njeskom pleksow ani 1
przedsiębiorczy (nie darm o

przyzw oitych nie w puści w sw e progi legionisty —
stanow im y kastę ludzi w yklętych, z którym i wstyd
jest utrzym yw ać jakiekolw iek stosunki.
O
23 trzeba być z pow rotem w koszarach — z w ie
życzki dom inującej nad koszaram i rozlega się sygnał
— gaszenie świateł. Nad koszaram i granatow e niebo
A fryki. Z ciem nych okien w yglądają ludzie, patrzac
w różne strony św iata — każdy w stronę najbliższą
sercu — w kierunku, gdzie zn ajduje się opuszczony
dom -t— m atka, rodzina, ukochana, a zawsze ktoś blis
ki 1 drogi. Na koszarowym podw órzu głucho dźwięczą
kroki w artow nika.
Od czasu do czasu nocny alarm i w ym arsz w p u .
stynię. A noce afry k ań sk ie są przejm ująco zimne, za
kładam y ciepłe sw etry i w ełniane nfundury. Często
też słychać w koszarach pojedynczy w ystrzał, po k tó 
rym koszary zalega przejm u jąca cisza — to któryś
z kolegów sam obójczym w ystrzałem w usta przerw ał
swe życie, które utraciło 1 -cel i sens. Takie jest życie
w Legii. Sam obójstw o, to jedyne w yjście z k o s z a r , n j 0
w ym agające prośby o przepustkę.
W Sida przebyw ałem 3 miesiące. I oto ciągniem y
losy — dokąd przydzielą nas po przeszkoleniu? Do
sta ję przydział do elitarn ej jednostki zw anej „kom 
panią S ah ara11 — jest to oddział, w którym żołnierze
otrzym ują wyższy żołd, dostają lepsze jedzenie, lep
sze um undurow anie. Służba w tej jednostce, niezw y
kle ciężka, trw a zaledwie dw a lata, żaden z legioni
stów dłużej by nie w ytrzym ał. Zadaniem tej kom pa
nii je st praca w yw iadow cza, prow okacje między
szczepam i, w reszcie ubezpieczenie dróg i obiektów
w ojskow ych, zaopatryw anie m ałych, oddalonych fa r
tów.
W tym czasie „kom pania S a h a ra ” m iała specjalne
zadanie do spełnienia. G łównie na jej barkach spoczy
w ała w alka z Ab del Kerim em .
W łaśnie w tej kom panii poznałem ludzi z n ajsły n 
niejszym i nazw iskam i w świecie, jak np. księcia
Jean Burbon czy księcia M anfreda Hohenzollern.
W kompanii t e j ' również kopał ze mną rowy, znosił
w orki i obierał k arto fle syu generała Weyga-nda, ów
czesnego naczelnego dowódcy wojsk francuskich. Mło
dy Rene Weygand został „zesłany*1 przez ojca do Legii
za karę, przepaści! po prostu w k a rty ponad milion
franków , n a dom iar złego nie swoich.
W „kom panii S ah ara" istnieje zwyczaj zaw ierania
przez wszystkich żołnierzy „b raterstw a k rw i11. Co to
znaczy dowiedziałem się szybko, gdy spod najsiln iej
szego ognia ze stokrotnym narażeniem swego życia,'
wyciągnęli mnie różnojęzyczni koledzy.
Z „kom panią S ah ara11 zostałem odesłany do fortu
Bon-Denib. Fort ten leży w górach A tlasu na wyso
kości ća 300" m ponad pow ierzchnią morza. Wokół roz- (
ciągają się nagie skały. Fort je st m aleńki, razem z lud
nością mieszka tu 120 ludzi. Dowodzi nami porucznik
Brenurle. Fort zbudowany jest z cegieł piaskowych,
w ykonanych przez legionistów. K w adratow e podwórze
okala dw um etrow y mur. W rogach bastiony dla k arab i
nów maszynowych. Na placu rozbite są namioty, w
których śpimy — w każdym po sześciu ludzi. Namiot
ma rów, w który na rmc kładziemy broń. a to ze w ? ,e l^ _
du na kradzieże. W środku znajduje się nam iot dfc»F
wódcy. Zą bram ą fortu czekają na nas arabskie ko
biety, przygodne żony naszych żołnierzy i oficerów.

kiedyś pierw si n ajh ałaśli
w iej dojrzeli, ostatecznie
zajęcie swego czasu etatów
odbyło się drogą jakiegoś
doboru naturalnego) nie da
ją się tak bardzo zepchnąć
ze zdobytych ongiś pozycj.;
przystosow ują się do no
wych w arunków , zakładają
kuse m ajtasy i odbyw ają
gorączkowe k u racje odm ła
dzające u tow. Woroncewa.
A lokalni poeci — rzeszow
scy czy łódzcy stoją w m iej
scu — ach nie! — cofnęli
się. Ongiś posyłali sw oje li
tw ory 6 > prasy kontrolow a
nej nraez Związek, do pra
sy, która m iała wyraźmy o-

bowiązek drukow ania we
dług pewnego klucza. Po
siawszy otrzym ywali odt>owiedź: Szanowny Kolego,
ponieważ mamy, niestety,

Za fortem prosperuje także kantyna, k tó rej właści
ciel _ najw iększy złodziej poci słońcem, to G rek —
Focziades. W forcie najniebezpieczniejszą rzeczą jest
nocna służba na bastionie, a to dlatego, że nigdy nie
w iadom o skąd padnie strzał. W nocy trzeba być b a r
dzo ostrożnym. Nie wiadomo skąd, niespodzie\vanie jak
zjawa, w ynurza się sylw etka Araba, krótki błysk noża
i legionista z poderżniętym gardłem leży na ziemi. Tu
nie chodzi o nasze życie, A rabowie polują po prostu
na broń, która dla nich ma w ielką cenę — cenę wol
ności. Szczęśliwi jesteśm y, gdy noc jest jasna, w tedy
można coś dojrzeć, ale naw et najw klniejsza noc nie
chroni nas przed niebezpieczeństwem. W nocy podofi
cerowie obchodzą placówki i jakże często się zdarza,
że na przestrzeni 20 m etrów dzielących posterunek od
posterunku pada podoficer spraw dzający posterunki.
Gdy (rąbka gra alarm i cały garnizon staje na nogi,
wróg jest już daleko, na ziemi zaś leży tułów nieżyją
cego człowjpka, a obok głowa w skrw aw ionym kepi.
Jedno jest pewne, gdy wokół fortu w yją setki szakali
szukających żeru — w pobtiż.u nie m a Arabów.
W taką noc nawet, gdy się jest wolnym od służby,
człowiek nie zmruży oka. Wycie szakali jest przejm u
jące i szarpie nerw y. Często dla żartów ciskaliśm y w
zbitą masę szakali granat, na który rzucały się nie
przytom ne z głodu. G ran at w ybuchał rozryw ając k ilk a
naście sztuk na strzępy, zaś reszta k o tłując się zżerała
szczątki jeszcze ciepłego mięsa. T akie Jest p raw o życia
na pustyni. Liczy się tylko zdrowy i silny, słaby, chory
i ranny musi zginąć.
I znów nowe niebezpieczeństw o — oto na horyzon
cie ukazuje się żółta chm ura, w pow ietrzu robi się
duszno, piasek w dziera się za m undur, pod kepi. N ad
ciąga tajfun piaskowy. Je st to siła straszna, zm iatająca
i zasypująca wszystko co żyje. Chronimy broń, czło
wiek się nie liczy — ważne jest 86 nabojów t karabin.
A w dzień wypady, wypady w poszukiw aniu po
wstańców ukryw ających się nieraz bardzo blisko fortu.
P racujem y różnymi metodami. Jedną z nich jest pro
w okacja, którą należy preparow ać bardzo chytrze, by
osiągnąć niesnaski wśród szczepów. X oto jeden szczep
kradnie drugiem u stado owiec, podcina palm y banano
we, uprowadza młode dziewczyny. Szczep pow staje do
w alki • przeciw swym współplemieńcom — my mamy
zagw arantow any spokój na purę tygodni. S tara rzym 
ska zasada — kłóć i rządź.
Gdy panuje w zględny spokój, nadzorujem y Arabów
zatrudnionych przy budowie dróg, które m iały łączyć
forty między sobą.
Drogi niezwykle ważnte w naszym ży^lu i systemie
rządzenia koloniami. I oto wybucha nagle spór między
robotnikam i. Jeden z nas nadbiega, by interw eniow ać,
w pada w zasadzkę, leży na ziemi żgnlęty nożem. K a
rabin już jest w rękach Arabów i naraz nie wiadomo
skąd padają strzały. Jesteśm y otoczeni. Gdy wycofu
jem y się do fortu, jest nas już o kilku mniej.
Wojna w Afryce trw a dzień i noc bez przerw y. Nie
wiadomo kiedy rozlegnie się sygnał do now ej potycz
ki, nie wiadom o kiedy padnie sygnał przerw ania krw a
wej rzezi. Jesteśm y ciągle w ogniu. Nawet w tedy gdy
pozornie nic się nie dzieje, dla nas nie ma chwili spo
koju. Każda sekunda nieuwagi może kosztować nas
życie — a my nic droższego ponad to przecież nie
mamy.
•
nadm iar m ateriału , jeden z
łaskaw ie nadesłanych nam
Waszych w ierszy w y d ru k u 
jem y na początku przyszłe
go roku. Obecnie, gdy je 
dynym kluczem je st nie pod
dany jakim kolw iek
rygo
rom dobór tow arzyski, z
reguły nie otrzym ują odpo
wiedzi!. Pokolenie zapozna
ne.
Nie tw zę w brew pozorom
żadnego apelu. Uważam, że
ir e m iałoby to zresztą sen
su. P raw a życia są zbyt obiektyw ne i d ziałają nieza
leżnie od woli żyjących. Je
stem poza tym, odnoszę
wrażenie, prow incjuszem w

lepszej nieco sytuacji i w y
daw anym i gdzieniegdzie
poza Łodzią drukow anym .
W ydaje mi snę natom iast, że
jest obowiązkiem pisarskim
nie dostrzegającym 1 n ie ro
zum iejącym tych rzeczy u kazać z pew ną naw et prze
sadą — problem.
T. CHRÓSCIELEWSKI

Nr

2
Korespondencyjny kurs języka plastycznego
pod redakcją Henryka Andersa
(Lekcja druga)
Abstrakcjonizm (c. d.).
Sztuka abstrakcyjna nie
je st .przem ijającą modą ani
szatańskim wym ysłem XX
wieku. Przeciw nie, jest stara
ja k ludzka myśl. N arodziła
się wówczas, gdy prehisto-;
ryczny rzem ieślnik po raz
pierw szy ozdobił ornam entem
narządzie czy naczynie. U pra
w iały ją później — i tylko ją
jedyną uznaw ały — stepow e
plem iona koczowników. L u 
dy te (np. Arabowie) trosz
czyły się o bardzo piękną de
korację swych ruchomości,
ale. nie zagrzew ając nigdzie
m iejsca, nie dbały zupełnie o
upam iętnienie
przyp;tdko~
w yeh biwaków. W krajach
Wschodu tradycja ta prze
trw ała do dziś, praw ow ier
nym m uzułm anom wszelkie
go naśladow ania natu ry za
b ran iają n aw e t przepisy re 
ligijne.
Inne były tradycje w k rę 
gu kultury europejskiej. I u
nas, oczywiście, znano sztu
kę dekoracyjną, lecz idea
łem sztuki ludów osiadłych
stało się ja k najw ierniejsze
odtw orzenie w idzialnej rze
czywistości.
W ykorzystując
w ielowiekow e dośw iadczenia
im presjoniści zdobyli wresz
cie pełną spraw ność. Cel zo
sta ł osiągnięty i z tą chwilą
kontynuow anie drogi stra c i
ło wszelki sens, zwłaszcza, że
równocześnie ujaw niła się
zwycięska konkurencja fo
tografii i filmu. Przewj'ót był
nieunikniony. Ju ż w końcu
ubiegłego stulecia przypom 
niano sobie, że obraz „zanim
stanie się piękną kobietą lub

(Dokończenie ze str. 1)
przez ograniczanie możliwo
ści jej aw ansu m aterialnego
czyli zw iększania portfelu
płac w skali społecznej. Nie
ukryw am y naszych niedo
statków , nie udajem y zam o
żnego
już społeczeństwa.
Jakże więc rozumieć słowa
najwyższego dostojnika kościpła? Oto one:
„Przedziw ne jest błogosła
w ieństw o licznych rodzin.
Jeśli naw et dzieci w ychow u
ją się w niedostatku są za to
w tedy św iadkam i wielkich
ofiar i pośw ięcenia rodziców,
bohaterskich
wyrzeczeń i
trudów , dzięki czemu od
młodości zapraw iają się sa
m e do ży d a ofiarnego, bo
haterskiego.
zdolnego do
każdego wyrzeczenia się i
ofiary dla dobra wspólnego.
Liczne dzieci to najw dzięcz
niejszy spożywca, który w al
nie przyczynia się do w yrówn-mia dysproporcji między
produkcją a spożyciem i do
likw idacji zalegających m a
gazyny fabry czne zapasów ....
Nie mamy powodu w ątpić,
żvi słowa te, więcej — w ska
zania społeczne, m ają na ce
lu ogólne dobro Lccz są- to
sł~wa obiecujące królestw o
nie z tego św iata. W naszych
w arunkach
wciąż jeszcze
obfitujących w niedostatki,
nadm ierna liczba d zied w
biednych
rodzinach
czę
ściej, o w iele częściej by
w a przekleństw em niż błogosłrw ieństw em . P raw d a stara
jnk św iat. Nie należy wiec —
w łaśnie dla dobra narodu —
prowokow ać
sytuacji,
w
k tórej uśmiech m atki prze
słonią troski. Iluż to matkom,
w ierzącym w te słowa rnikła
radość, płynąca z m acierzyń
stw a.

rum akiem bojowym... jest
przede w szystkim płaszczy
zną pokrytą barw am i ułożo
nym i w pew nym określonym
porządku".
I oto, jako nowość n a
szych czasów, abstrakcjo-,
n lz m « wszedł do m alarstw a
sztalugowego i rzeźby wol
nostojącej stanow iących do
tychczas nienaruszalną do
m enę sztuki figuralnej. Z da
rzyło się to około raku 1910.
N iem al równocześnie i zu
pełnie od siebie niezależnie
podjęto próby zerw ania ?.
im itatorstw em w kilku ośrod
kach: we Francji, w Rosji,
Szw ajcarii, Niemczech i Ho
landii. Za tw órców i n ajw y
bitniejszych przedstaw icieli
kierunku uchodzą: R osjanin
W asyl K andlnsky, H olender
P iet M ondrian oraz p racu 
jący w Rosji P olak — K azi
m ierz Malewicz,
Współczesny ab strak cjo nizm nie stanow i byna jm niej
Jednolitego prądu. Rozpada
się na kilka kierunków nie
kiedy przeciw staw nych, a n a
w et zw alczających się. Domi
nują jednakże dw ie zasadni
cze tendencje. A bstrakcjo
nizm geometryczny* k o n stru 
ktyw ny dąży do jasnego po
działu płaszczyzny, stara się
o przem yślaną równow agę u kładu i wyważenie siły od
działyw ania poszczególnyolh
form. Je st sztuką rozumową,
w yrażą logikę i ład, które
panują, a raczej pow inny pa
nować w świecie. A bstrakcjo
nizm niegeometryczny odwo
łuje się do emocji widza, po
przez piękny zestaw nieokre
ślonych kształtów i barw

% rozmów z pei s >nele*n i
pacjentkam i licznych nlaców ek służby zdrowia zajm uiticyuh się spraw am i kobie
cymi w ynika, że istnieją
dw ie podstaw ow e przyczyny
dla których nie istnieje w
Łodzi (i Polsce) masowa
praktyka zapobiegania niepo
żądanej ciąży: po pierw sze w
ogóle brak wiedzy o tym.
że można siię chronić przed
zajściem w ciążą, po drugie
(wśród kobiet, które
u
tym słyszały) panująca n ie 
chęć do stosow ania tych
środków.
• W ymien-my przyczyny ow ej niechęci w kolejności,
w jakiej — według opinii
personelu Poradni Św iado
mego M acierzyństw a—w ystę
pują one kolejno od najczę
stszych do najrzadszych.
1) Sprzeciw męża. Je st on
formulowsiny bejdż lakonicz
nie; , maż nie chce", bądź też
„niechęć” ta jest rozszyfro
w yw ana: „brzydzi się“, „nie
chce rezygnować z przyjem 
ności", „jest pijany i nie za ■
slanaw ia się", uważa, że „takio środki przystoją tylko
prostytutkom ".
2) Lenistw o lub niedbal
stw o. („Później m am czas się
m a rt\ ić". „W pokoju mie
szkają 1 inni, nie mam gdzie
dokonać edp.iw ednich przy
gotow ań"
Lub ogólnikowe
„kto by tam o czymś ‘a.-im
myślał").
3) Przeświadczenie, iż jest
to grzech. W ystępuje ono je 
d nak u 2—3 na dw adzieścia
pytanych kobiet: (Większość
kobiet przychodzi do p rzy
chodni w zam iarze przerw a
nia ciąży. Gdy w ysuw ają
kw estię
grzechu, personel
odpowiada, że zabieg, o k tó
rego dokonanie się ubiegają
też je st grzechem, a jed n ak

T

pragnie wywołać przeżycia
estetyczne, zasugerow ać sko
jarzenia podobne do tych, ja 
kie pow stają przy słuchaniu
muzyki. P o p u larn ą jego od
m ianą jest „taszy?m“—sztu
ka kierow anego przypadku.
T rzeba wspomnieć, że w
dziejach
a b stra k cjo m /m u
poważne zasługi posiada łódz
kie środow isko plastyczne.
W Łodzi w latach m iędzy
w ojennych W ładysław S trze
m iński i K atarzy n a Kobro
stworzyli! „unizm “—jed n ą z
n ajb ard ziej sk rajn y ch i kon
sekw entnych odm ian ab stra kc ion izmu geometrycznego.
Bogate w tym zakresie zbio
ry łódzkiego M uzeum Sztuki
budzą zainteresow anie w ca
łym świecie kulturalnym .
Akademia Sztuk Pięknych
r - szkoła, po k tó rej um ie się
m alować, ty lito n ie wiadomo
po co.

Kiedy *a klTfca ery kilkanaśdff złotych
kttłfuję
naście
z io iy s n
kupuję w
księgam i powieść, rośnie mi
serce. «to staję # ę ila ś c icieleni oryginalnego dzieła
sztuki. Nabywając bilet do
teatry czy na koncert (oczywlścle bilet ulgowy, ma
się te chody) oprócz prawa
do wydziwiania za swoje
pieniądze otrzymuję pełną
satysfakcję: jestem świad
kiem jak powstaje k*fdo-n
razowo nowy utwór artys
tyczny, obserwuję na śyw o.
akt twórczy intcrpreftttora'
roli lub kompozycji muzy
cznej. Kiedy jednak kupu
ję reprodukcję obrazu, nie
stać mnie przecież na ory
ginał, mam smutną świado
mość, że to tylko m echa
niczna odbitka, powielona
w iluś tam egzemplarzach
relacja
o
niedostępnym
dziele sztuki,
relacja po
zbawiona
najcenniejszej
wartości — przeżycia, Jakie
daje bezpośrednie obcowa
nie z autentykiem.
Bo,
niestety,
produkt
twórczości plastycznej Jest
niepowtarzalny, jednorazo
wy. Nawet najwierniejsza
kopia obrazu, rzeźby czy
dzieła architektury — nie
zastąpi swego pierwowzoru.
Taka jest specyfika gatun
ku.
Wynikają z tego pewne
konsekwencje, dla plastyka
nie
zar/sze
przyjemne.
Twórczość pisarza opłacają
tysiące, a nawet setki ty
sięcy czytelników. Literat z
prawdziwego zdarzenia znaj
dzie wydawcę i honorarium,
może również
pisywać do
prasy, uprawiać publicysty
kę i krytykę, zajmować się
tłumaczeniami. Piórem zaro
bi na chleb, a warsztat
twórczy ma stosunkowo niekosztowny. Aktorom i mu
zykom. wykonawcom za ich
wysiłek twórczy płaci się
pensje. Kompozytorów nie
ma w Polsce zbyt wielu, je 
śli nawet nie żyją z czystej
twórozości,
mogą znaleźć
zatrudnienie w swoim za
wodzie. Zupełnie inna jest
sytuacja plastyków.
Koszt utrzymania pracow
ni, koszt materiałów ł na-

go pragną. W tedy kobiety rta
ogól w ycofują się ze swej
„gi zechowej" argum entacji.
N atom iast nie zdarza się by
z racji grzeszności zabiegu
rezygnow ały z przerw ania
ciąży).
O kazuje się więc, że powo
dem pierw orodnym
n ad 
m iernej populacji i w szyst
kich arcy ważkich
zjaw isk,
jakie ta ze sobą niesie — jest
przede' w szystkim prosta, a
masowa niewiedza, iż konie
czność zajścia w ciążę nie
jest bynajm niej nieodw recalna.
Gdyby naw et w ysłać do
każdej kobiety w Polsce u myślnego prelegenta, który
ją v/ tej m aterii n a le ż y c i po
inform uje, a na udzielenie owyeh inform acji zużyje ty 
dzień czasu i w ysoką p ań 
stw ow ą pensję — to i tak —
w ydaje się, koszty powyższe
go przedsięwzięcia będą w ie
lokrotnie mniejszo od kosz
tów ^ trzy m an ia przez rok
tvlko w szkole dzieci, któ re
narodzą się w wyniku wspo
m nianej niewiedzy. A prze
cie ów w yslannik-agitator
jest ornam entem argum entacyjnym — a nie życiową koaiecznośdą.
Tymczasem w mieście Ło
dzi nie istnieją dotąd żadne
fundusze na propagow anie
świadomego m acierzyństw a.
T ow arzystw o tej nazwy do
piero organizuje się. Istnie
jąca poradnia jest dobrze za
konspirow ana, tak że n ik t nie
wie o jej istnieniu (a propos:
M oniuszki nr 5 pokój nr 16
od gndz. 16 do 18) a cała pro
paganda świadomego m acie
rzyństw a ograniczała się do
tąd do wygłoszenia kilku po
gadanek w zakładach pracy,
gdyż bez funduszy to tylko
można było doraźnie urządzić.

Tak więc P o rad n ię Ś w ia
domego M acierzyństw a od
wiedza z dobrej woli około 2
kobiet dziennie. W pięćdzie
sięciu aptekach Łodzi sprzę
ci ano w bieżącym roku ty l
ko 1.174 środków antykon
cepcyjnych dla kobiet. Ozna
cza to, że do jednej apteki
w ciągu jednego m iesiąca
zgłasza się niespełna jedna
k lientka tego tow aru,
Oto żałosne nasze „osią
gnięcia" będące rezultatem
wielkiego szumu, poczynio
nego u nas w związku z kw e
stia nadm iernej populacji.
Powiada się. że świadome
m acierzyństw o jako jeden z
podstaw owych
elem entów
kultury współżycia płcio
wego
—
jest
bezpo
średnio uzależnione od ogólnego poziomu cyw ilizacyjno-kulturalnego. A więc
podnośmy ten ogólny po
ziom... itd.
P o n o śm y . Tylko, że owo
podnoszenie poziomu tym się
różni od podnoszenia cięża
rów, iż trw a długie lata. Nie
można zaś czekać.
Dla osiągnięcia pożądanych
efektów w pierwszym rzę
dzie uczynić trzeba dw ie rze
czy: zaprosić do w spółdzia
łania socjologów,
aby po
przez ich badania ustalić
punkty, w k tó re bić trzeba
argum entacyjną
artylerią.
Po drugie prelim inow ać na
ten cel odpowiednie sum y. w
tym w ypadku rezygnując z
wszelkich oszczędności. Bo

rzęd*! pracy poważnie obelą żi ich budżef t ó m W j
A przy tym tylko oh i jedni
nie posiadają zSMMizt e S ^ l
nego tynku zbytu: w kraju
można ha palcach pol!czyć
malarzy 1 p eź^ a rzy , któ
rych wylącM ynt źródłem utrzymania jost twórczość w
ścisłym tego słowa znacze
niu.
Kto dziś kupuje u nas
obrazy?* Odbiorcy pry^ atłu? jr
Kupa Śmiecjiu i a^ kuku,
ne zakłady pracy? Owszem,
kiedy władze miejskie dały
obraz w prezencie pewnej
św ietlicy — nie jakieś tam
nowoczesne dziwadło, dobry
obraz realistyczny — zaraz
na drugi dzień zgłosił się
zasłużony kierownik onejże
placówki kulturalnej, czy
nie dałoby się tego w ym ie
nić na adapter, a w osta
teczności na komplet do
ping-ponga. Bardzo się przy
tym krygował 1 zabawnie
wykrzywiał.
Istnieje wprawdzie nieza
wodny mecenas sztuki —
państwo. A teraz policzmy.
Jest w Łodzi około
300
plastyków, z tego około stu
stanowią malarze i rzeźbia
rze. Miejska Rada Narodo
w a przeznacza na zakup
dzieł plastycznych 200.000 zł
rocznie (Wojewódzka jest
trochę mniej hojna, o jaki.cś
sto dziewięćdziesiąt dziewięć
tysięcy z drobnymi grosza
mi), z funduszów central
nych na zakupy i stypen
dia wpływa około stp ty
sięcy. Ile to wypada rocz
nie na głowę? Nic zapom
nijmy odliczyć kosztów w ła
snych.
Zakupy
odbywają
się
przeważnie na wystawach.
Szanujący się malarz drugi
raz tego samego obrazu nie
pokaże, jeżeli zaś wystawią'
dwa lub trzy obrazy, kupią
mu najwyżej^ jeden. Zdarza
się więc często, że- dzieło,
nawet wysokiej klasy, w ra
ca na zawsze do komórki,
albo zostaje przemalowane.
Klepie malarz biedę jak
za dobrych czasów cygane
rii, ale że ma żonę i dzie
ci, inną się różnych zawo

tu oszczędnie jest — nie
oszczędzać,
•
Zanim
jednak
zacznie
grzmieć ciężka arty leria w
naszym mieście — Łodzi mo
żna i trzeba uczynić kilka
rzeczy niezbędnych, prostych
i oczywistych, że m wstyd o
nich mówić:
1) Ogłaszać codziennie w
prasie, kinach, na słupach
ogłoszeniowych i w form ie
ulotek rozsyłanych do do
mów—że istnieje poradnia i
gdzie istnieje. Wyjaśnić, że
w tych kw estiach pouczy
każdy lekarz (sprawić też
by każdy lekarz chciał i um iał pouczyć). Przydzielić
istniejącej poradni o d p o w i e 
dni, lokal i w m iarę napływ u
pacjentek zwiększać perso
nel.
t
2) Dla kandydatów do sta 
nu małżeńskiego w prowadzić
obowiązek
przedstaw ienia
zaśw iadczenia
lekarskiego,
że zostali partaczeni w dzie
dzinie metod przeciw działa
nia ciąży.
3) W w ielkich zakładach
pracy, skupiających tysiące
lub setki kobiet zorganizo
w ać cykle pogadanek, wy
wiesić m ateriały propagan
dowe, w prowadzić dyżury le
k arsk ie itp.
4) Wychodząc z założenia,
iż, jak w ykazują badania so
cjologiczne, około 70 proc
dziew cząt odbywa pierwszy
stosunek płciowy w wieku
15—20 lat — we wszystkich
m aturalnych klasach zorga

maluje, soWc a 1tm~
dów, a maiuje,
Mni. w to iedWfll- “ czoraly m
mi nl«, bo przy
#!wietV
^ la lfe ^ lk ^ g cW eV a da. l’>
luje?
W ostatnich latach
warunki pod tym względem
wyraźnie się poprawiły
o całe trzysta procent: w
tę,j chwili mamy już 9
(słownie — dziewięć) pra
cowni malarskich. A jakże,
je$t i pracownia rzeźbiarska,
prawdziwa, z możliwym w y
posażeniem. Kłopot tylko,
źć i r ę jedną jedyną trzeba
będzie zamknąć, bo wyso
kie komorne.
Kwitnie tedy sztuka pol
ska, aż miło.
Żarty na bok. Naprawdę
kwitnie. Wystawy pękają od
obrazów. W tej powodzi
można
znaleźć
mnóstwo
prac dobrych, od kierunków
najbardziej tradycyjnych po
najskrajniej
nowatorskie.
Tylko, co dalej? Jaki z te
go pożytek?
Przypuśćmy
nawet,
że
przez
wystawę
przewiną
się tysiące ludzi. Oglądanie
obrazu w galerii, w nie
uniknionym pośpiechu, daje
tyle, co kartkowanie książ
ki. Z dziełem s*tuki trzeba
obcować często, w spokoju,
ze
skupieniem.
Dopiero
wówczas można je zrozu
m ieć i polubić, tylko w ów 
czas działa ono wychowaw
czo,
wzbogaca
psychikę
człowieka,
wyrabia smak.
Na wystawie trudno o prze
życie estetyczne, tam chodzi
się jak na zwiady: co sły
chać nowego w sztuce.
Czy jest wyjście? Czy
m ożni
udostępnić sztukę
szerokim masom, a jedno
cześnie dopomóc plastykom?
Można. Jak — niech pomyś
lą dyspozytorzy funduszów
zakładowych.

nizować pogadanki prow a
dzone przez lekarzy o sposo
bach zapobiegania ciąży, nie
łącząc ich (dla uniknięcia
ośmieszenia się i tem atu) z
żadnym „ogólnym uśw iada
m ianiem " ani m oralistyką.
W m iarę napływ u środków
finansow ych na om aw ianą
akcję zakres podobnych i in
nych działań można i trzeba
rozszerzyć.
P ragniem y tu jeszcze do
dać, iź spraw ą w ym agającą
osobnego
omówienia jest
kw estia przeryw ania ciąży.
Sygnalizujem y tu tylko, iż
w s z y s c y zgadzają się z
tym. że istniejąca ustaw a w
swym działaniu daje nikłe rezuitaty i nienajszezęśliw iej
została pomyślana. Jednym
slower.. czas zrobić wszystko,
aby przy pomocy wszelkich
możliwych
i rozsądnych
środków sprawić, by dzieci
ro d z ły się tylko tam i w te
dy, gdy są rzeczywiście oozekiwane, gdy przygotow a
ne jest dla nich miejsce na
świecie, w izbie i w budżecie
rodzinnym. Aby więcej było
m atek m ądrych i dbałych o
przyszłość i teraźniejszość
swo-tch dzieci (występujących
w rozsądnej ;lości>—niż m a
tek bohaterek z przym usu
i dzieci bohaterskich z tego
tylko powodu, że w ogóle u trzym ały s:ę przy życiu.
I
wreszcie, by dzieci rze
czywiście oglądały w życiu
trochę więcej
kw iatów i
słońca, a mniej rodzicielskich
ofiar, trudów , bohaterskich
wyrzeczeń i poświęceń czy
pełnego rzekom ych cnót nie
dostatku.
BOGUMIŁ BRECHTA
i ANDRZEJ SZA ROŃ
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echaliśmy autokarem
z Łodzi do Skiernie
wic: historycy, archi
wiści i kierownicy
archiwów powiatowych w
województwie, na sesję h i
storyczną poświęconą 500leciu miasta. Po drodze m ie
liśmy zwiedzić jeszcze Brze
ziny i Jeżów.
W autokarze gwar. Z tego
kto z kim siedział, albo nie
Siedział można było wnosić,
kto kogo wspiera, kto się
czym wspiera i jaką będą
miały wagę i wartość dru
kowane i
opublikowane
prace,
W Brzezinach stanęliśmy
przed kościołem i „studnią
św. Franciszka*1 zbudowaną
wo wnęce trotuaru, naprze
ciwko fary. Było szaro i
pusto. Konserwator Woje
wódzki mgr Zbigniew Cie
kliński był łaskaw pokajać
zewnętrzną szatę fary — ma
się z niej odstukać tynk
„aby odsłonić gotycką fak
turę". Obejrzeliśmy kaplicę,
nagrobek dłuta Jana Micha
łowicza * Urzędowa, post-stwoszowskie „Złożenie do
grobu11, a wreszcie dano
nam wielkanocne gromnice
i zeszliśmy do podziemi (okazja! — jedyne w środko
wej Polsce katakumby pod
kościołem, a tam nagrobki).
Na
stropach
katakumb
zwiedzający przed nami pi
sał! dymem świec sw oje inicjały. Baedekera dla Brze
zin! — słowo daję, te kopcie
robią wrażenie.
Tymczasem pojawi! się
ksiądz dziekan Moskwa. I
jak to było umówione przez
organizatora wyprawy, dy
rektora Archiwum Państwo
wego miasta Łodzi i woj. łó
dzkiego, Romana Kaczmar
ka — poszliśmy do księdza
.dziekana na kawę. Na każ
dego przypadło po trosze
%kiełbasy (w Łodzi takiej nie
dostanie),
troszkę chicha,
szklanka herbaty I troszkę
ciasteczek. Dziekan przywo
dzi na myśl opowiadanie
Marii Dąbrowskiej „Wesela
• na w si11, gospodyni nie 1>yło,
sam więc wszystkich obsłu
giwał, a historycy zajęci by
li rozmową między sobą.
Czas ich gonił, na trzecią
mieli już być w Skierniewi
cach. Dziekan ukłonił się,
miło mu było powitać zna
komite grono, zauważył je
dnak, że na przyszłość nale
ży powiadomić go o tikich
odwiedzinach dwa dni wcze
śniej, teraz bowiem dyrek
tor Kaczmarek zadzwonił
zaledwie na dw ie godziny
przed najazdem, stąd też
tak skromny poczęstunek
(„o, wszystko było doskonałe!‘‘ — powiedział prof. Serejskl i podziwiałem to).
Ksiądz dziekan jest zam iło
wanym
kolekcjonerem,
chciał powiedzieć gościom
coś przyjemnego, rzekł wipc:
— Myślę, że państwo Jitko
historycy szczególnie rozu
mieją nas, księży, gdyż zaj
mują się obrazami, zabytka
mi sztuki, a tak samo i my
księża. Większość bowiem
obrazów i dzieł sztuki Jest
bowiem w rękach nas, k się
ży.
Dziekan sprawiał wraże
nie skromne, nieprzyzwyczajcny był do oracji. zazakończył tedy nieporadnym
gestem
zachęcającym
do
współpracy.
Jeśliby nas jednak intere
sowały obrazy, które są w
Innych pokojach, poza gabi
netem, to ksiądz dziekan
bardzo prosi obejrzeć i oko
ło 30 osób weszło jeszcze do
mniejszych pomieszczeń. Obrazy akwaiiflkowano by...
między clckawyęo malarst
wem a amatorskimi kopia
mi widoczków, było ich spo
ro, ale przewodnik nasz na
glił, wlec opuściliśmy go
ścinna plebanię.

J

da« nie było, bo obliczyłem,
że do dziś dnia wybito zale
dwie 40 proc. starych szyb.
Stabilizacja!
Dziś użytkuje pałac Szko
ła Głów’na Gospodarstwa
Wiejskiego i ona to przez
dwa dni fetowała history
ków. Krucho ciasteczka kła
dziono na czerwonych pra
wdziwych liściach wiśnio
wych. I tak nas ganiano:
zwiedzanie miasta, sesja,na
ukowa, jedzenie, otwarcie
wystawy, jedzenie, zwiedz...
Ach, prawda! Odbyła się
też sesja naukowa. Czego
Na granicy miasta Skier
tam nie było! Otworzył pan
niew ic powitała nas delega
Medyński (znów: „dziękuje
cja Komitetu Obchodu 500my, że przyjechaliście z tym,
-lecia, prof. Dudkicwicz oco nas interesuje11), przewo
trzymał kwiaty I zabrany
dniczący PRN i MRN rzekli
został do taksówki, autoka
o swoim powiecie i mieście,
rem z nami pojechał prze
potem były referaty. Dyrek
wodniczący
obchodu pau
tor Kaczmarek z urzędu
Medyński, dyrektor szkoły
przedstawi! szczegółowo stan
w Koluszkach. Na powitanie
wiedzy i źródła do dziejów
powiedział;
„Dziękujemy
Skierniewic, mgr Ciekliński
wam za to, żeście do nas
w referacię o architekturze
przybyli z tym, co nas in
Skierniewic twierdził aku
teresuje".
rat. wprost przeciwnie niż
następnego dnia dyrektor
No, w mieście SklerniewN
Lorcnts ź Museum Narodo
cach (liczącym trochę mniej
wego w Warszawie, potom
niż 22 tys. mieszkańców, w
och, proszę państwa, w so
tym czterech pijaków, bo to
botę i niedzielę trzeba było
była sobota) pan Medyński
wysłuchać aż 11 referatów,
pekazał nam restaurowany
co prawda w dwóch salach.
herb miasta — trzy lilie
Niektóro dotyczyły historii
andegaweńskie na gmachu
lecznictwa w Skierniew i
Prezydium Rady Narodowej
cach i pisane były wespół ze
— a potem nas poprowadzi).
lekarzami.
Była brama otynkowana, z skierniewickim i
Prowadziłem pilnie notatki i
żelazną kutą kratą (nową) i
marzyłem o przeszłych cza
kawałek murku. Okazało się.
sach, ki«dy to starożytni to
czyli dysputy rozparci na
łożach. Zastanawiało mnie
jak dyrektor
Kaczmarek
podsumowałby wtedy dysku
sję? Albo prof.Sercjski? Prof.
Missalowa prawdopodobnie
wycofałaby
się z czyn
nego życia naukowego. W
każdym bądź razie słucha
jące społeczeństwo oceniało
wielkość historyków na podstawio długości ich refera
tów. i w ielkie zdobył soóie
uznanie prof. Dudkiewlcz
gdy rzeki, że o zjeździe
trzech cesarzy skończy w
ciągu 10 minut I nie skła
mał. Dr Stefan Rosiak, któ
ry mówił o przeszłości skier
niewickiego węzła kolejowe
że w tym miejscu, w cza
go wykazał lak wielką spra
sach
Królestwa Polskiego
wność, że gdy mu ograni
były w domkach 1na wspo
czono czas reieratu do £0
mnianym podwórku skier
minut, zdołał
powiedzieć
niewickie manufaktury, a
wszystko: od maszyny paro
obok nich ogród spacerowy,
wej Stephensona aż do in
dziś zamieniony na ogródki
formacji, że ze Skierniewic
działkowe.
do Warszawy jeździ się po
—
„Dla nas to jest, pro ciągiem od dnia 14 paździer
szę państwa, zabytek11 —
nika, a do Łodzi od 1 listo
rzekł pan Medyński. — W
pada 1845 roku.
domkach
tych
mieszkają
Wszystko jednak dobie,
prywatni mieszkańcy, z ich
co się wreszcie kończy, w ie
pomocą otynkowaliśmy bra
czorami w ięc były bankiety.
mę, to te właśnie szopki tu
N» stolach było skierniewic
za murkiem, panie w ysypa
kie wino „Jubileuszowe" —
ły podwórko żółtym pias
dla okrasy i wódka — dla
kiem, i właśnie w celach
toastów,
któro
brzmiały:
dydaktycznych
pozwoliłem
„toasty wznosimy
wódką,
sobie tu państwa zaprosić.
historycy to też ludzie",
Przyrzekłem tym paniom,
przeciwko czemu protesto
które tu mieszkają, że pań
wał prof. Sercjski, ale dorić
stwo tu przyprowadzę. Pań
bezskutecznie. A potem h i
stwo nie gniewają się, pra
storyków brano na nocleg:
wda?"
dziekana Zajączkowskiego i
Był to najładniejszy frag
prof. Serejskisgo— ks. dzie
ment uroczystości. Dwie pa
kan Wieczeska, tego — pan
nie, rumiane gospodynie do
doktor, tego — pan m ece
mowo w pelerynach desz
nas, nieliczni spali w hotelu
czowych z kapturkami, zo
i ci byli wygrani: wyspali
stały przedstawione szanow
się.
nemu gremium i udały się z
W niedzielę, 28 września
nami na zwiedzanie miasta,
sesja skończyła się napra
uciekłszy
dopiero sprzed
wdę. Referaty mają być po
drzwi z zakąską, którą dla
dobno wydane w oddzielnej
nas przygotowano. W pewnej
księdze pamiątkowej. Ot
chwili pan Konserwator Wo
warto jeszcze w ładnym, ale
jewódzki wspomniał o wzru
ciasnym pomieszczeniu po
szeniu, jakim napawa nie
czty wystawę archiwalną, a
spotykany fakt troski o za
na pożegnalnym bankiecie
bytki, ba! przyrzekł nawet
pan Medyński wręczył go
stylową dachówkę na domki
ściom odznaki
„500-leeH
byłej manufaktury i wspa
Skierniewic11, panowie jed
niałym szpurtem wysunął
nak mieli z reguły niemod
się po wręczane przez dzie
ne marynarki ze ślepymi
wczynki kwiatki. Szczęśli
dziurkami. Wielu toż męż
wie zostało Ich też trochę
czyzn zamieniało swoje od
dla cichego organizatora ca
znaki na damskie, z agrafłej uroczystości, dyrektora
Kaczmarka. Obdarowani po
całowali dziewczynki w czo
ło.
Zwiedziliśmy jeszcze mia
sto: kościół, i dawny pałac
arcybiskupi. Palao arcybi
skupi stanowił w X łX w ie
ku rezydencję carską I tu w
1884 r. cdbył się zjazd
trzech cesarzy: Rosji, Atjstrii i Prus. Podobno czĄść
okien tego pałacu, ciem niej
sze, niemal fioletowe, po
chodzi jeszcze z czasów sta
nisławowskich. Musiał ten
pałacyk mieć dobrą ochronę,
a zamieszek w mieście w l-

SYD HOFF
albo
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straszni mieszczanie
Od prawie trzydziestu lat
Syd Hoff rysuje swe kąśliwc żarty o drobnomieszczanach. Z uporem, godnym rze
czywiście tej sprawy — re
alizuje amerykański karyka
turzysta ciągle ten sam te
mat, powielony w tysiącach
już dowcipów. I łatwo się
przekonać,
że
nakreślony
prze* ostry ołówek Hoffa
portret amerykańskiego m ie
szczanina nie różni się tak
bardzo od tego, jaki stworzył
Julian Tuwim w swoim słyn
nym wierszu:
...Straszne mieszkania. W
strasznych mieszkaniach
Strasznie mieszkają straszni
mieszczanie...
Ten sam świat u Hoffa: po
nure i zagracone wnętrza obskórnych kamienic czynszo
wych, ten sarn duszny klimat
zeszlowiecznycli obyczajów,
to samo środowisko przeżu
waczy plotek, głupich mie
szczek i ograniczonych pantoflarzy...
Hoff debiutował z począt
kiem lat trzydziestych w ty
godniku „New Yorker*1- Pier
wsze jego żarty nie mają wy
raźnego oblicza, widać w nich
poszukiwanie indywidualne
go genre‘u, rysunek zdradza
jeszcze niezbyt precyzyjną
kreskę debiutanta. Lecz już
w 1933 roku zaczyna ryso
wać dowcipy o drobnomieS7czanach, które zyskują mu
wielu zwolenników I... na
śladowców. (Podobny cykl
„mieszczański" realizuje ró
wnolegle z Hoffem na ła
mach „New Yorkera" in
ny karykaturzysta, William
Steig).
Jeden z załączonych żar
tów, ten o „pocałunku Clar
ka Gable11, pochodzi z roku
1037 i wydrukowany hyl w
magazynie „Fsnuirc", * któ
rym Hoff także współpraco
wał.
Natomiast dowcip o kasiarzu należy do Innego ob
szernego cyklu rysunków amerykańskiego humorysty, w
którym przedstawia środowi
sko drobnych, niezbyt spry
tnych złodziejaszków. Ten te
mat jest jednak ubocznym
nurtem twórczości Syd Hof
fa.

— Gdy zamknę oczy, panie Mayer, zda
je mi się, że mnie całuje Clark Gabie!

J. W.
Gdy już skończysz mnie obgadywać, rezerwuję sobie
tyleż czasu na odpowiedź.
kami. Ostatni toast spełnio
no na cześć pań, obmyślają
cych menu, tak w ielkie uznanie wzbudził bukiet z
jarzyn.
Dość! Przeraziła mnie Ilość tych plotek po dwóch
dniach wrażeń. No cóż, tak
się złożyło, że jestem bywa
ły po „Dniach" I setleciach.
Byłem w Łowiczu na Jego
„Dniach11 i w Skierniewi
cach. W Skierniewicach by
ło trochę inaczej.
I
kiedy porównamy „Dni
Łowicza", ich rozległość i
ich
naprawdę ogólnospo
— Nie będę stawiał oporu, ale pozwólcie mi to otworzyć,
łeczną aktywność z sesją w
bo nie mógłbym zasnąć, gdybym się nie dowiedział, co tam
Skierniewicach, to wydaje
było.
mi się, że sesja ta była jak
by przeznaczona dla samej
inteligencji. Tak, jak to ktoś
zadowolony po ostatnim 1
sutym przyjęciu mi powie
dział: Inteligentni tu ludzie,
ale co dziwnego. Jak tu każ
dy jeździ do Warszawy, to
tę Inteligencję musi przy- .
wieźć". Zauważyłem też do
syć małą aktywność ojców
miasta (nic oni stali na cze
le komitetu) i — może się
mylę — pcw i en
;>a ra t yz in
Komitetu P o w jR w cg o , od
wrotnie niż \vH ow iczu.
Słyszałem tez, że podobne
sesje projektuje się i gdzie
indziej, w Łęczycy nawet
dwio do 1963 r. Jeśli tak,
proszę o miejsce dla siebie
— Wraz z życzeniami urodzinowymi do 1967 r. wiącznia.
w hotelu.

Jubilerzy
księżycowego
światła

„ B ijw tiers du clmr de lu
nę" to film o mocnym zacię
ciu dram atycznym . Je st w
nim miłość, i to naw et przy
Udziale dwóch nie byle ja 
kich kobiet (B rigitte B ardot
i A lida Valli), jest krw ew a
bójka, zakończona praw ie że
m orderstw em , są też'dni spę
dzone w autentycznej acz um eblow anej grocie, je st po
licja, zbiegowie i tragiczny
finał: śm ierć młode) boha
terki w ram ionach ukocha
nego (Stefana Boyda), To
w szystko było już w głośnej
powieści A lberta Yidalie, na

Z planu zdjęciowego, gdzie
się nakręca filn j^ fotorepor
terzy przynoszą
cia twórców,
ktorów alba
planu ,,Kal 5
przynieśli
chodniów,4
się nakręcaniu sceny w Mo
nachium (ul. Moniuszki). P u 
blikujem y!
„Kalosze szczęścia'1 poja
wiają się na naszych ekra
nach jako trzecia (po fil
mach Wajdy i Hasa) pre
miera ciesząca się dużym
zainteresowaniem. O ile je 
dnak — bądźmy szczerzy —
„Popiół i diament" prze
szedł nasze oczekiwania, a
„Pożegnania*1 ich nic sp eł
niły, to „Kalosze" prof. reż.
Antoniego
Bohdziewicza
najwyraźniej nie mieszczą
się w tymże uproszczonym
system ie rozeznania. Jest to
bowiem film o fragmentach
arcykapitalnych
—•
które niestety — sąsiadują z
mniej
udanymi,
tworząc
zgodnie coś na kształt, smak
I podobieństwo sałatki. Rze
czą sprawozdawców będzie
poprowadzenie wywodu w
sferę aainteresowań smako
sza; a więc ustalenie, które
epizody „Kaloszy" są do
bre, a które gorsze, gdzie się
zaczyna sekwencja najwyż
szej miary i kiedy się koń
czy. Mnie owe subtelności
raczej nie interesują., jako
że od młodych lat wyznaję
naukę Kisiela („Kiepska to
prawda, która nie może
dojść d° ludzkiej św iadom o
ści bez reklamy") i gdyby
nic zimna chęć zysku, b ył
bym częściej przestrzegał
jej zasad. Zresztą, w pier
wotnym
zamiarze autora
niniejszych
uwag
leżało
przeprowadzenie wywiadu z
twórca obrazu, prof. reż.
Antonim Bohdziewiczem. J e 
dnakowoż chciał traf, że
Bohdziewicz bawi akurat w
Warszawie,
wobec
czego
wywiad odbędzie się innym
razem i przy Innej okazji.
OKIENKO DLA ANEG
DOTKI: Działo się to daw 
nym i laty, gdy filmowych

której oparta je st treść fil
mu. nakręconego przez V adima. Tym razem B rigjtte
B ardot nie gra sw ojej trad y 
cyjnej roli filmowego kocia
ka, ale pokazuje się w sce
nach w ym agających już ak 
torstw a. Po raz pierw szy „um iera" przed kam erą, co m u
siało zaszokować zarówno
krytykę (która m a o jej mo
żliwościach w yrobione zda
nie) jak i sym patyków jej ap a ry c jl N aw iasem mówiąc
plotka głosi, że ,,B.B.“ zde
cydow ała się na udział w fil
m ie Vadima, gdyż je st en 
tu zjastką powieści yidalie,
którego w szystkie książki zna
nieom al na pam ięć (!).
Trzeci film Vadim a z BriRitte w yw ołał poruszenie we
francuskim środow isku fil
mowym. Ju ż dw a poprzed
nie film y spotkały się z nie
przychylną oceną. Z arzuty
można było sprow adzić do
jednego zdania: „Vadiim robi
pieniądze na dem onstrow a
niu w dzięków B rigitte, któ 
ra ponadto nic innego zade
m onstrow ać nie potrafi". Ale
młody reżyser ma też i swo
ich zwolenników. Ci chw ali
li go za ciekaw e ustaw ienia
kam ery, za dynam ikę zdjęć
i... na to w łaśnie czekali ooonenci. Cóż w tym dziw ne
go, wołali. Przecież VadimoV i służą nasi najlepsi ope
ratorzy. Ja k to możliwe, że
by taki na przykład A rm and
T h irard zrobił złe zdjęcia?!

„Kaloszy" nie było jeszcze
na świecie. Prof. Ęphc^iowlfcz zjaw ia się na sau p ro 
jekcyjnej
w Państw ow ej
Wyższej Szkole Filmowej.
Je st ciemno, a na ekranie
m igotają jakieś obrazki.
— Co to jost? — pyta
prof. Bohdziewicz.
— M ateriały
W orontkiewicza •— odpow iada jakiś
glos z sali.
— A co to W orontkiewicz?
— ponaw ia pytanie pro fe
sor...
W filmie „Kalosze szczę
ścia"
przynajmniej
trzy
rzeczy wypada rozpatrywać
z osobna. Przede wszystkim
pomysł filmu, potem jego
reżyserię, a na końcu kon
cepcję filozoficzną rzeczy.

Prof. A ntoni Bohdziewicz,
reżyser film u
Ostatni temat nie stwarza
jednak pretekstu dla dłuż
szej medytacji. „Kalosze'

Gdy polem fc) osiągnęła swój
p u n k t kulm inacyjny, sam
Vadim odpowiedział jednem u
z ogólnie szanow anych re 
cenzentów : ,,— Jestem w praw d iiw y m kłopocie, gdy ską d 
inąd inteligentnem u chłopcu
nie podobają się m oje fil
m y". Po tym oświadczeniu
obie strony stw ierdziły zgod
nie, że Vadim nie je st w pra
wdzie skrom ny, je st jednak
niew ątpliw ie
dowcipny. A
to też coś znaczy.

RENDEZV0US
GWIAZD
Z m ałym opóźnieniem wy
dało się, że w Saint-P aulde - Vence — m ałym miawteczku alpejskim Gina Lol
lobrigida i Yves M ontand
wydali sobie rendez-vous.
Nie wyn/ikły stąd jednak żad
ne sensacyjne pow ikłania, a
to nie dlatego, że M ontandowi tow arzyszyła żona, u ro 
cza Simone Signorct, ale że
nootkanie to m iało ch arak 
ter jak najbardziej filmowy.
W tym że m ałym m iasteczku
bow iem francuski reżyser
Ju les Dassin realizow ał film
wg powieści Rogera Vaillanda
odznaczonej
nagrodą

nie są. bowiem, wbrew s u 
gestiom pewnego
pana z
Muzyki i Aktualności, ko
medią o charakterze filozo
ficznym, w najbardziej na
wet potocznym rozumieniu
tego słowa. Ale nie jest to
zarzut, gdyż bawią mnie za
zwyczaj komedie pseudo —
filozoficzne, żonglujące przy
lada jakiej okazji pozorami
załatwiania
skomplikowa
nych spraw tego świata.. Czy
jest coś komicznicjszego niż
film. który przez długą go
dzinę wywodzi prawdy zna
ne i banalne jak siedem
grzechów głównych? Dlate
go owego braku pozorów nie
poczytuję „Kaloszom" za uchybicnie.
SUPLEM ENT DO ANEG
DOTKI: Przypom niało mi
się, iż J-zeczony w uprzed
niej anegdotce T. W oront
kiew icz jest dziiś naczelnym
reżyserem łódzkiej telew izji.
W „Kaloszach szczęścia"
bezsprzecznie najlepszy jest
epizod z Kościuszką. Opo
wiedział bym go własnymi
słowami, ale nie chcę poz
bawiać przyszłego widza na
leżnej mu satysfakcji, a ci,
którzy .,Kalosze'1 widzieli,
doskonale wiedzą o co cho
dzi. Dlaczego jednak jest to
epizod najlepszy? Czy dla
tego, że zawarty w nim ab
surd stanowi sam dla sie
bie klasę? A może przez ro,
że całe wydarzonko
zam
knięto osobną, pomysłową
pointą? Nie wiem. W każ
dym razie na pewno warto
po raz wtóry podeprzeć się
pożytecznym Kisielem.
„Zamiłowanie do czystego
absurdu świadczy o skłon
nościach logicznych i o kon
sekwencji".
Aha, Mistrz się nie myli.
Dostrzegalne w strukturze
komediowej Bohdzlewiczowych „Kaloszy" jego zami
łowanie do absurdu i ab
strakcji, podąża w parze z
logiką i konsekwencją. Weź

Goncourtów. T ytuł film u:
„La Loi" („Prawo").
Obok Giny i Yvesa (który
tym razem w ystąpił jako si
wy, czterdziestopięcioletni je 
gomość — ojciec dorosłego
syna — pobrzydzony ogrom
nymi w ąsam i i szram ą na po
liczku) gra w film ie Dassina
P ierre Brasseur.
Nie je st rzeczą łatw ą prze
byw ać gdziekolwiek incogni
to, gdy się je st Giną Lollo
brigida, lub choćby tylko
Yves Montandem... Dlatego
m iła p ara była bez przerw y
Indagowana przez dziennika
rzy, zwabionych do w łoskie
go m iasteczka, także przez
pobyt w nim innych sław
filmówych. (W tym że czasie
po najpiękniejszej trasie sp a
cerow ej/ ogrodzie Colombe
De'01- przechadzali się Serge
Regiani, m ałżonkow ie Clouzot. Francoise A rnoul i inni).
P o zakończeniu zdjęć w
Saint - Paul - de - Vence,
Gina udała się do Hiszpanii,,
gdzie czekał już na nią am e
ry k ań sk i reżyser King Vidor
z
dw iem a
propozycjami,
przygotow anym i dla p o p u lar
nej aktorki. „Królową Sabą"
i now ą ad ap tacją „M adame
Sans G ene“, gdzie Gina od
tw arzać m a postać pani Lefebvre, graną niegdyś przez
Glorię Sw anson i A rletty
Jeśli
w ierzyć radiow em u
„P arnasikow i" to pięć dni te 
mu Gina już w swoim do
mu, ubrana w niebieską su
kienkę w czerw one kw iaty

my na przykład specyficzne
pokazanie zagranicy, której
obraz w niemałym stopniu
stanowi o uroku „Kaloszy".
Paryż, Londyn, (najmniej
Monachium, którego prawie
nie ma), to seria widoczków
zanotowanych
na
sposób
Grusowego małego Kazia.
Uliczka w deszczu z nie
odłączną melodią (parodia
Claira), instytucja na kół
kach itp. razem z londyń
skim Hyde-Parklcm, tworzą
zgrabną całość, utkaną z
najtypowszych
wyobrażeń.
Jest tu i autoironia, i persyflaż o mylących pozorach
łatwej satyry (stosunek do
emigracji) *). W tych frag
mentach obrazu jego tkan-

Prof. Stanisław W ohl, autor
zdjęć do „Kaloszy szczęścia".
ka fabularna jest trudna i
wieloznaczna, co stanowi
przeciwieństwo do sekwencji
rzymskiej, stosunkowo innej,
bo „realistycznej". Pomieniony „realizm" osiągnięty
został
skądinąd
zarówno

SKWjrW*

uczyła się dialogów z „K ró
lowej Saby" i na w łasne u szy słyszeliśmy pozdrowienia
przesłane przez nią dla pol
skich kinom anów oraz rad io 
słuchaczy.
Yves M ontand natom iast,
powrócił do Paryża, gdzie z
końcem miesiąca daje nowy
recital piosenkarski- W arto

zaznaczyć, że w Paryżu p rzy
gotow yw any jest obecnie
film dokum entalny „Yves
M ontand śpiew a", a w iado
mość ta na pewno zain tere
suje tych, którzy nie m ieli
możliwości oklaskiw ania je
go w ystępów w W arszawie.
A. J. P.

cam ją n ie' bez przyczyny.
dzięki mniejszym komplika
Popełniłem oto przydługi
cjom fabuły, co autentycz
komentarz do „Kaloszy*1 i
nym zdjęciom przywiezio
czuję coś, niby zażenowanie.
nym z Rzymu przez prof.
Też pomysł! — dopisywanie
op. Stanisława Wohla. (Tu
komentarza do filmu. Ale
taj podkreślić trzeba — na
znajduję w bajce takie oto(
reszcie
środkowo-curopejzdanie: „Przyjęcie naieży
ski poziom zdjęć kombino
co jakiś czas wyprawiać, że
wanych).
by się pozbyć tego obowlązBezkonkurencyjnie odtwo
rzone zostało w „Kaloszach*1 ku i być w zamian zaprasza*
nym na podobne przyjęcia
egzotyeżne środowisko kra
przez innych". Uff! T 4 mnie
kowskich plastyków. Mikul
cokolwiek
usprawiedliwia,
ski w roli posłańca robi
prawda?
konkurencjo 400-letniej po
EDWARD ETLER
czcie, a Flaszen i Skrzynecki
dają wspaniały.
niezapo
mniany pokasi bKid. Wiecz
*) Ostrzegam! L eniw a u na chwata prof. reż. Boh
m ysły m :ż e to n ap ro w ad zę,
dziewiczowi, iż zanotował
na drogę pochopnych sfor
na taśmie, ku
rozrywce
m ułow ań i nieopatrznych
przyszłych pokoleń, tę ja k 
wniosków!
że widomą oznakę tolerancyjności krakowskiego spo
łeczeństwa. Poza sprzedaw EKRANIK ★ EKRANIK
cą krabów w Nicei, n igdzie,
nawet na Saint
PLAKAT 1
Gcrmain des Pres, tak buj
Wzorem
stolicy i całego
nego owłosienia nie udało
k ra ju — także i w Łodzi po
mi się obaczyć.
wieszono p lak at do film u
„Kalosze" byłyby lepsze,
Nieznośna
dziew czyna —
gdyby prof. reż. Bohdziewi
pionowo... Tymczasem cały
cza nie zawiedli scenarzyści.
sens, dowcip i u ro k tego p la
Zawiedli go w przydługie
k atu polega n a tym , że B ri
niekiedy perypetie — Po
g itte leży a nie stoi. J a k w i
wtarzające
jednakowy
dać — radosny w iew roz
chwyt. Pewną winę ponosi
sądku nie d o tarł do w szyst
za to sam pomysł filmu, po
kich dziedzin naszego życia.
mysł z rzędu wyśmienitych,
pomysł niby czarodziejski
PLAKAT 2
worek, do którego można
schować
najwym yślniejsze
N iestety, w ypada stw ier
gagi. Już sama zasada tej
dzić z goryczą, że p la k a t'J .
dowolności sprzeciwia się
Srokow skiego do firm u K a 
wszelkiej dyscyplinie. N ie
losze szczęścia — jest bez
mniej największą winę sce
nadziejny.
narzystów widzę w tym, że
nie wymyślili finału dla
SPROSTOWANIE
„Kaloszy". Szybujący pija
Przez
pom yłkę za
czyna, w dowcipnej inter
pił
mieściliśm y w u b ie
pretacji Fijewskiego umyka
głym
tygodniu ilu 
niepoprawnym
materiali
strację
przed staw ia
stom z milicji. To owszem,
jącą o b rab iark ę do
wesołe, ale to jeszcze nic
m etali
nieżelaznych
koniec. Kogo jeszcze można
z podpisem „warsztat
było przemienić w aeronaupracy a rty sty grafika
tę? Może milicjanta, ale co
St. Ibiisa — Gratl<mvpotem począć z rekw izytem ’
skiego",
Niniejszym
Odesłać via talerzyk?
prostujem y ten błąd.
Jako milą lekturę, po o
Właściwy
warsztat
bejrzeniu omawianego fil
artysty — obok.
mu, polecam jego bardzo odlegly pierwowzór, „Kalo
sze szczęścia" — tym razem Kk KANIK ★ EKRANIK
— bajkę Andersena. Pole

