Gdybym był znakomitym Osmańczykiem, a zna
komity „Przekrój" zadawałby mi pytania, to
owszem, może bym na nie odpowiedział. Ale że
jestem tylko Jackiem Lebenem, to gdyby nie
mniej znakomite „Odgłosy" — groźny konkurent
„Przekroju" w mieście kominów, zechciałby zadać
mi kilka pytań, to odpowiedziałbym natychmiast,
bez wahań i z dużym zadowoleniem. Już nawet
wyobrażam sobie, że „Odgłosy" rzeczywiście za
dają mii pytania, a ja odpowiadam:
„ODGŁOSY": Jakie ubiegloroczme
wydarzenia
w y JACEK LEBEN
krajach socjalistycznych uważa pźtn za najbardziej
charakterystyczne dla obec
nego etapu praemian w nich
zachodzących?
JACEK LEŻEM: 1) Objęcie
przez N. S. Cbruszczowa
stanowiska prem iera przy
zachowaniu funkcji I sekre
tarza KPZR. 2) „Wielki
skok" Chińskiej Republiki
Ludowej i w ogóle coraz
poważniejszy wpływ, .ialki
w yw iera ChRL na politykę
krajów socjjaliznrm i na po
litykę światbwą.
JACEK LEBEN: 50—65
„ODGŁOS®": Jaki jest,
pana zdaniem, najtrw alszy i lat. Wcześniejszy wiek mo
najbardziej;stabilny tron na że cechować brak dostatecz
nego um iaru i rozwagi, póź
świecie?
JACEK
LEBEN:
Uroń niejszy natom iast praw ie
Księstwa Monaco. Opiera zawsze wiąże się ze sklero
się on bowiem na dwóch) fi- zą. Naprawdę trudno po
wiedzieć co jest groźniejsze.
Niestety, nie wszyscy po
litycy idą w ślad Churchilla
który przed osiemdziesiąt
ką wycofał się z życia po
litycznego. Kanclerz Adenauer
ma np. 83 lata,
Czang Kai-szek — 82, Li
Syn-m dn — 85...
A propos Adenauer. Zachodmio-niemieeey dzienni
karz* opowiadali mi w Helsiebach tak i kaw ał o dłulacaah-.— Ra* 5wŃeiGry i oią- gawwectsności ich kanclerza,
gJwfci linii
dynastycznej. ofydż przed parom a laty
wicekanclerz E rhardt za
Kasyno prosperuje doskona
le, a księżna Grace, k u nie czynał tak swoje przemó
opisanej radości wszystkich wienia na tem at przyszłości:
miesakańoów księstwa po- Kiedy, nie daj Boże, umrze
wige w najbliższym czasie kamei erz Adenauer... Dziś
zaczyna w ten sposób: J e 
trzeciego potomka.
„ODGŁOSY":
Większość żeli kanclerz A denauer w
uczonych na śwlecie Jest ogóle kiedyś umrze...
„ODGŁOSY":
Od 2 lat
przekonana o potwornym
niebezpieczeństwie,
które mówi się nieustannie o uzagraża ludzkości w razie stąpieniu DuIIesa ze stano
sekretarza
Stanu
dattaaego kontynuowania do wiska
świadczeń z bronią jądrową. USA. Czy przewiduje pan,
Dlaczego więc grzyby ter że nastąpi to w nadchodząroku?
mojądrowe nadal w ykw itają
JACEK LEBEN: Sądzę,
nad naszym globem?
JACEK LEBEN:
Uczeni że nie. Przypuszczam raczej,
decydowali o broni term o że Duflles odejdzie razem z
jądrow ej do chwili jej „u- Eisenhowerem po wyborach
rodzenia". Dziś decyzje spo w 1980 r. kiedy najpraw do
czywają, niestety, w rękach podobniej w Białym Domu
zasiądzie dem okrata a eki
polityków.
Sądzę jednak, że w sto pa demokratyczna zamieni
sunkowo niedługim czasie ekipę republikańską.
politycy dojdą do porozu
mienia w spraw ie zawiesze
nia dalszych prób z bronią
jądrową. Zadecydowały o
t i f w [ p d j ) b i^ ć
tym następujące fakty: na
cisk opinii publicznej całe
p ^ ta /ru i
O
go świata, która domaga się
zakazu, akcja dyplomatycz
H u 0 4 * h tfo P
na ZSRR w tym kierunku
oraz to, że mocarstwa ato
mowe m ają już wystarczają
cy zapasik wypróbowanych
bomb, k tó rs mogą roztrzas
kać nasz glob, jak to się
raówl, w drobny mak.
„ODGŁOSY":
Jakim
środkiem lokomocji chciałby
„ODGŁOSY": Co by pan
pan podróżować za granicą? powiedział o polityce zagra
JACEK LEBEN: Nieważ
nicznej Polski w minionym
ne jest czym, ważne jest za roku?
co.
JACEK LEBEN: Serce się
„ODGŁOSY": Jaki wiek
uważa pan za najw łaściw  rw ie do napisania na ten
tem at do „Odgłosów" 2-koszy dla mężów sianu?
lumnowego, pryncypialnego
artykułu. Ale jeżeli zmu
szony jestem streścić to w
kilku zdaniach to wydaje mi
się, że politykę PRL sym 
bolizują trzy fakty: 1) Ostateczne zlikwidowanie po
zorów jakichkolwiek niepo
rozumień między Polską a
innymi krajam i socjalistycz
nymi, przede wszystkim w
wyniku wizyty przyjaźni
naszej delegacji w Związ
ku Radzieckim, w czasie
której przywódcy radzieccy
wyrazili stowa pełnego uz
nania t poparcia dla drogi,
którą kroczy Polska. 2)
Plan Rapackiego wzbogaco
ny i rozszerzony, który jest
najpoważniejszym
planem
zgłoszonym po wojnie przez
jakiekolwiek „małe .p a ń 
stwo".
Dobitny
przykład
twórczej samodzielnej m y
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śli politycznej i szczerej
dążności Polski do działania
na rzecz odprężenia między
narodowego.
„ODGŁOSY": Jaki mąż
stanu, według pana, przeja
wiał w minionym roku n aj
większą aktywność?
JACEK LEBEN: Szary
człowiek aktywność mężów
stanu mierzy przede wszy
stkim na podstawie komuni
katów prasowych. Wynika
z nich, że w konkurencji
wojaży
bezkonkurencyjny
był John Foster Dulles, zaś
w konkurencji rozmów z
delegatami i osobistościami
zagranicy oraz w udzielaniu
wywiadów N. S. Chrusz
czów.
„ODGŁOSY": Co było w
ubiegłym roku najbardziej
charakterystyczne w życiu
politycznym młodych państw
Afryki 1 Azji?
JACEK LEBEN: Chyba
najbardziej charakterystycz
ny jest etap rządów spra
wowanych przez wojsko
wych, w który wchodzą te
raz te młode państwa. W
ubiegłym roku miały m iej
sce uwieńczone powodze
niem zamachy stanu zo stro
ny armii w Pakistanie, Burmie, Iraku, Syjam ie i Su
danie. Wzrosło niesłychanie
znaczenie armii w Indonezji.
Arm ia
spraw uje
pełnię
władzy w Południowej Ko
rei i w Południowym Wiet
namie i do niej należy ostaleczne słowo w większo
ści innych krajów Azji i Afrykl.
Zjawisko to wytłumaczyć
można tym, że w krajach
tych które po zdobyciu nie
podległości obrały system
rządów oparty na wzorcu
wykształconych zachodnich
demokracji następuje uwiąd
tego systemu. W arstwa burżuazji jest bardzo cienka i
słaba, masy narodiu zaś
tkwią w ciemnocie i nie
angażują się do polityki. W
tej sytuacji jedyną zdyscy
plinowaną 1 zdolną do sa
modzielnego działania silą
jest armia.
„ODGŁOSY": Co pan są
dzi o stosunkach polsko-ju
gosłowiańskich?
JACEK LEBEN: Stosunek
Polski do Jugosławii, który
mimo pełnego krytycyzmu
w stosunku do tych założeń
ideologicznych,
które są,
zdaniem naszej partii, nie
do pogodzenia z marksizmem-leninizmem jest sto
sunkiem przyjacielskim, na
cechowanym wiarą, że m ię
dzy Jugosławią a innymi
krajam i
socjalistycznymi
zwycięży ostatecznie to co
łączy a nie to co dzieli.
„ODGŁOSY": Najbardziej
optymistyczny wniosek z
minionego roku?
JACEK LEBEN: To, że
mimo tak poważnych kon
fliktów międzynarodowych
w Libanie, Iraku, w rejo
nie Taiwanu nie doszło do
rozszerzenia tych konflik
tów, a w prost
przeciwnie
zostały one zlokalizowane.
Dowodzi to, że w dzisiej
szym świecie, którego po
kój oparty jest na równo
wadze sił... i strachu, wiel-

Nie bąblowsło się ostatniej
niedzieli. Odpracowywało się
tzw. trzecie święto. Uczci
wie a zgodnie z bożonaro
dzeniową encykliką premierowską. W gronie wiernych
uczniów ..Naszej szkółki" urz-ądziliśmy
seans spirytystyczny, a to zaraz po sean
sie spirytualistycznym (pier
wsze od spirit — duch. d ru 
gie cd spirytus) i jęliśmy wo
łać chórem „duchu przyjdź",
mając na myśli panią Wale
wską. I oto nagle przyszedł
inny duch, zgoła nie zapro
szony.
Przedstawił
się:
„Kościuszko jestem, emery
towany Naczelnik i generał".
„Przysziediłem, bo mam in
teres" — dodał.
— Tu pod tą gruszka siu
siał Kościuszko — zauważył
ktoś dowcipnie, ale obywatel
Tadeusz, człek jako naczel
nik państwa ex profesiam
pozbawiony poczucia humo
ru ciągnął:
— U nas w ztaświatach
każdv duch ma swoją funk
cję. Jest król-duch, jest duch
opiekuńczy, ja Jestem du
chem realizmu. I oto posada
moja jest zagrożona. Królduch, mój szef powiada, że
tiiie wypadał żeby duchem
renlizrr.u był duch. na tle
którego byłej osoby ziemia
nie (od zięmia) mają surre
alistyczne pomysły. Nie po
może moja pełna polityczne
go realizmu (jak na polskie
stosunki, rzecz jasna) prze
szłość. Zostanę zredukowany.
Mieszkańcy miasta Lodzi,
którego to miasta nie mam
przyjemności osobiście p a
miętać, uparli się postawfić
mi pomnik. Są to rzeczy w

świętowanie
było wzniosłe
musi być wzniesione ponad
przyziemność, ponad nasz
stan rzeczy. Tymczasem w
Polsce coraz większe trium 
fy święci... realizm socjali
styczny, Kiedyś panował on
w sztuce, podczas gdy w
ekonomice rządził
surre
alizm. Teraz odwrotnie.
Jako się rzekło na wstę
pie,
z bożonarodzeniowej
okazji ukazała się premierowska encyklika. Owaź en
cyklika etanowi, że w zasa
dzie w wigilię nikogo zwal
niać z pracy nie można, ale
od zasady tej pizyjąć można
wyjątki, na rnccy których
to wyjątków każdego można
zwolnić.
Kiedyś perscpalniey p il
nowali w wigilię frekwencji,
której i tak nie było. o któ
rej wiedziało się z góry, że
jej nie będzie, ale robiło się
tę bezkompromisowość w
imię ra to w a n i zasady, • że
jak nie święto — to do ro
boty i w ogóle dyscyplina
być musi. A teraz .proszę —
realistycznie.
Opiekuńczy
duch realizmu prześliznął s:ę
wskroś premierówskiej gło
wy i oto zasadom stało się
zadość: nikogo zwalniać nie
wolno. Ale i ludzkim prag
nieniom też zadość się stało
a więc i realizmowi: każdego
zwolnić można. Tyle. że nie
normalnie, a w drodze wy
jątku i za dobrowolny daitek
na 1000 szkół.
A ktualna obniżka 1 pod
wyżka cen szokująco prze
szkadza właściwemu nam
surrealistycznemu
spojrze
niu na świat. Kiedyś takie
posunięcie miało jakiś me
tafizyczny nimb i charakter.
Ciach: buty czarne — sto
procent podwyżki. Buty brą
zowe sto procent obniżki, Co,
dlacziego? Wiadomo było, że
dla ogólnego dobra i w ystar
czało.
Dziś takie jjoeunięcle aż
re/zli płaskim prryaiem nym
sensem, pozbawionym wszel
kiej wzniosłości, wszelkiego
nimbu Wielkiej Tajemnicy.
Drożeją szkła i porcelany.
Każdy od razu wie dlaczego,
bo każdtemu na byle imieni
ny skąpi krewni znosili tony
tej taniochy. że już nie wia
domo było. ile godzin dzien
nie i w kogo tym cflskać.
Tanieje cała litania artyku
łów. co tłumaczą tak prymi
tywną przyczyną jak ta, iż
wiecej się tego produkuje a
przy obecnych cenach nikt
nie chce kupować... Mało te
go — ogłaszają listę tow a
rów od dziś sprzedawalnych
na raty, co rewolucjonizuje
strukturę zakupów, możli
wości zakupowe ludzi p ra
cy, wprowadza pod strzechy
szereg nie widzianych tam
machin i cudów — a wszyst
k a to dztieie się malutkim
druczkietih na samym dole
stronicy „Dziennika, Łóćtzkieao" i oczyw-iście p o d
pasjonującą
szerokie masy
wiadomości a, iż ob. Kami
Kun-luk został ambasadorem
Austrii.

ogóle źle u nas widziane. Ale
trudno. Ja wiem, że na upór
rodaków nie ma lekarstwa.
Wobec tego proszę tylko 1
proponuję: ja bardzo nie lu
bię być z brązu, mnie jest
bardzo tadinie w kamieniu.
Wyryjcie mnie dla oszczęd
ności w granicie. Resztę go
tówki można przeznaczyć na
1001 szkołę.
Kiedy duch znikł podjęli
śmy rezolucję, w której to
postanowiliśmy:
1) Prośbie Kościuszki Ta
deusza. jako prośbie byłego,
ale bądź co bądź naczelnika
państwa) n ie podporządko
wać się a to:
a) dla zasady, b) z bra
ku wpływu na czynnik: filobrązownicze.
2) Dla uczczenia paradok
su, polegającego na tym. że
rodak nasz znakomity pełni
funkcję- ducha realizm u —
ustanowić vr PRL doroczne
Święto Poczucia Rzeczywi
stości czyli Realizmu.
Nawet picie wódki zyskuje
Z tym świętem od razu
zaczęły się kłopoty. Miano u nas realistyczny charakter
wicie coraz trudniejsze Jest i stanowi świetne potwier
wzniosłe świętowanie. Zeby dzenie nauki Darwina. Spa
ka wojna może być jedy
nie dziełem szaleńców.
„ODGŁOSY": Jak, według
pana, rozwiną się w przy
szłym roku wydarzenia w
Ameryce Południowej?
JACEK LEBEN: Namięt
nie grywam w „Toto-lotka"
1 w „Kukułeczkę" mogę
więc pokusić się o odpo
wiedź. Będzie 7 zamachów
stanu i rewolucji,' z czego
3 udane.
„ODGŁOSY": W NRP 1 w
niektórych innych krajach
Zachodu rozlegają się czę
sto głosy o tymczasowości
granicy
Polski na Odrze,
Nysie 1 Bałtyku. Co pan o
tym sądzi?

JACEK LEBEN: na pol
skich Ziemiach Zachodnich
rodzi się rokrocznie około
130 tys. polskich dzieci. W
NRF umiera rokrocznie 100
tys. przesiedleńców. Problem
umiera dla rewizjonistów.
„ODGŁOSY": Co z Berli
nem?
JACEK LEBEN: Świat li
czy dni, Związek Radziecki
udzielił bowiem półrocznej
prolongaty dla rozwiązania
tego problemu — jeden
miesiąc już minął. Sądzę,
.że Berlin to nie Quemoy,
Liban lub Korea. Konflikt
lokalny jest tu niemożliwy.
Dylemat jest więc prosty —
wojna czy pokój? Sądzę, że

da spożycie alkoholu w sen*
sie statystycznym. I oto ja
Bel Cer mizerak stwierdzam,
że nie mogę pić już tyle co
kiedyś — organizm nie znosi*
Mało tego. mol znajomi jak
jeden słabo pijący.m ąż —
to samo. I wy też! I wasi
znajomi też! Oto co znaczy
przystosowywanie się orga
nizmów żywych w jak naj
bardziej fizjologicznym sen
sie do panujących' warun
ków. Wojnę z alkoholizmem
wygrywają motocykle, radia,
pralki, szalowe ciuchy, spół
dzielcze mieszkania, sprzy
mierzone z naszymi głowami
dotąd wprawionymi do kaca,
wątrobami itd. Inne dziś też
mamy powody do picia niż
niegdyś: mniejsze, też bar
dziej przyziemne i hasła od
powiedniego nam brak, bo
zawołanie: „przepijemy na
szej babci domek mały" tra
ci na aktualności: za dużo
babcia
zaczęła
budować
domków. Nie da rady i tak
wszystkiego przepić.
Nasz
drobnomiieszczuch
stawiający ongi całej knaj
pie pod
..Czerwone maki"
dziś oszczędza na szatni, bo
musi wybudować willę za
pół miliona i jego budżet
rozrywkowy już tej złotów
ki nie przewiduje. Pieniądz
idzie w górę, obyczaje upadaiją, ty le na tym świecie
polskim parszywego realiz
mu. że coraz trudniej go
świętować.
P a trz Kościuszko na nas
z nieba — zawiało cię śnie
giem (z lodówek) ojczyzno!
A ty, Naczelniku, w tej cięż
kiej dla wolnego, sarmackie
go, antyfilisterskiego ducha,
sytuacji bronisz nam wyrzu
cić te kilka miMonów na gu
stowną
sukmanę z brązu?
Na tyle nas jeszcze stać, że
w ramach realistycznego lojalizmu ograniczymy sie do
1000 szkół, a ciebie zrobimy
ze złota, wysadzanego bry
lantami na platynowym ko
niu.
Zrobiło s<ie za realistyczw
nie, żeby ciągnąć seans spi
rytystyczny, dlatego wypili
śmy strzemionnego, a ja wy
chylając kielich po raz pier
wszy w życiu miałem świa
domość, że wypijając trw o
nię jedną dwudziestą części
konsumpcyjnej w dziale roz
rywkowym mojego budżetu
miesięcznego. A co najgor
sze — ta świadomość nie ze
psuła mi smaku napoju. Cze
go 1 Wy, gdy no-to-cykać
będziecie świąteczną wóde
czkę w gardziołkach swoich
— tuszę — doznacie.
BELFER

wojna
jest
niemożliwa
(patrz
szaleńcy), a więc
musi nastąpić jakieś roz
wiązanie na drodze dyplo
matycznej.
„ODGŁOSY": Ogniska n a
pięcia w przyszłym roku?
JACEK LEBEN: Bliski
Wschód i jeszcze raz Taiwan.
„ODGŁOSY": Pańskie ży
czenia na rok przyszły?
JACEK LEBEN: Żeby nie
było żadnych napięć.
„ODGŁOSY": Konkluzja?
JACEK LEBEN:
Oceny
m ają to do siebie, że mo
gą być słuszne albo nie
słuszne. Prognozy, że mogą
się spełnić, albo nie.
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Życzenia o dobrym poi, p
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i . ~ U d f ~ mieszkaniowa beczka baz dna,

kredytów do m i g a n i a nie taić blisko. -

Perspektywy nowo-

czesnych metod budown&t* ,.-C z y w lodzi domom jest ciasno?-Co
robie, by rozwiązać tn . rJ r
vy

w a r d

roblem zagęszczenia— Pod adresem 700znego obywatela
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przewodniczący l^ez. Rady Narodowej m, Łodzi

rozmawia z przedstawicielami
— Mozę zaczniemy od tego, ic, z okazji zbliżają
cego się Nowego Roku złożę Żychonia Czytelnikom
„Odgłosów" oraz wszystkim obywatelom Łodzi,
w imieniu własnym i Rady Naroa<,wej. A ponieważ
mamy dziś mówić o problemach m ieszkaniowych__
niech te życzenia też dotyczą przed* wszystkim po
prawy warunków lokalowych m ożliwie najszer
szych kręgów społeczeństwa. I to jak najprędzej —
na ile tylko będzie nas stać, ile tylke, potrafią w to
włożyć wysiłku i energii wszyscy ło p ia n ie..
— O ile wiemy, życzenia
poprawy warunków miesz
kaniowych m ają
obecnie
dobre pokrycie — tak w do
robku bieżącego roku, jak i
w najbliższej przyszłości.
Jak to pokrycie wygląda od
strony ścisłych danych?
— Podobno dziennikarze
nie lubią liczb, ale skoro
temu ceaprzeczacie... W ro
ku 1958 zbudowano w Ło
dzi 7.544, w roku 1959 odda
nych będzie
do
użytku
11.675 izb. A więc razem, w
latach 1958—59 przybywa
Łodzi — zaokrąglając —
ponad 19.200 nowych izb.
W porównaniu — powiedz
my — z latami 1956—57, w
których przekazaliśmy lud
ności 1 2 .Qti£ izb — oznacza
to niewątpliwy skok. Jest
on wyraźnym rezultatem no
w ej polityki mieszkaniowej,
proklamowanej na XI Ple
num naszej partii, a odda
jącej nabrzmiałą
sprawę
budownictwa mieszkaniowe
go również w ręoe zakładów
pracy, spółdzielców, lud
ności.
Owywlście
tych 19.Z00
Izb nie stanowi wzrostu
efektywnego. W tym samym
okresie musimy wyburzyć
znaczną ilość domów-ruder,
zagrażających życiu i bez
pieczeństwu
mieszkańców.
Praw d<; mówiąc wyburzamy
teraz więcej niż w latach
ubiegłych. Nie zapominajmy
te ł o wysokim przyroście
naturalnym...
W
dziedzinie
potrzeb
mieszkaniowych Łódi jest
beczką bez dna — nawet
■wybitny rozwój budownic
tw a ich nie zaspokaja.
— lin ie je dość rozpo
wszechnione mniemanie, że
ł.ódź dogtaje zbyt małe kre
dyty
na
budownictwo

miesKfcmiowe...
— Od kredytów do goto
wego mieszkania nie tak
blisko, jak to się może wy
dawać. Istnieje jeszcze og
niwo pośrednie, niezbyt ład
nie okrefilane mianem p r z e 
r o b u kredytów. Tr*ch* te
złotówki * banku p r z e r o 
b i ć na wymierną kubaturę
nowych bloków mieszkal
nych.
I tu jest istota zagadnie
nia. Wzrost kredytów nie
jest celowy, jeśli nie są
zwlęki',;onc nasze siły pro
dukcyjne, jeśli nio jesteśmy
w stanie przemienić tych
kredytów w konkretne — I
wiemy — tak upragnione
mieszkania.
— Może więc powiemy
6obie, jaki czynnik najbar
dziej ogranicza możliwości
„przerobu" kredytów? Jakie
jest „wąskie gardło" łódz
kiego budownictwa?
— Na pewno
niejedno.
Chociaż na przykład — z
materiałami
budowlanymi,
głównie ściennymi — Jest
obecnie znacznie lepiej. Na
tomiast ciągle
występują
niedobory stali zbrojenio
wej, materiałów instalacyj
nych, elektrycznych i grzejnlczych.

Odczuv .iniy też brak fa
chowców, szczególnie takich,
którzy mają. już za sobą
dłuższy stai. przy założeniu
wielkiego wzrostu tempa Inw es ty cji
tui eszkaniowych
przewidywać] <y dopływ w y
szkolonych
budowniczych
może się oka jać niewystar
czający.
Ponadto, pi?/ dsiębtorstwa
m ają niedobory sprzętu: ko
parek, wywrotek, środków
transportowy cli.
Te wszystkie zagadnienia
musi rozwiązać tak zwane
zaplecze techniczne budow
nictwa. Na rozwój zaplecza,
począwszy od roku 1957,
|Łódż otrzymuje od Mini
sterstw a Budownictwa 50
milionów I W ; ęft (Ocznie.

Wg

je
w
n*rryi“!
czwarte
'
budownictwa
wlonego. W >V«I
powstanie pli fc
zostanie te i VK»i»«e
slębłorstwo ł-it,.:* ń lr
tam ych l elel trj t^nycb.
Czy iistni< ąc,
przediKiębio(rstv a i
koś poetęp tecł.
wiatę przecież,
rezerwy kryj*
■ ' f'OWaa::<>
nowoczesnych i ieti>d budów ruictwa! I n ,
— Już obecni «r?ledle Rozlny budowane
cjęśoi owo metodami j zeinysłowyml. W przyszło .■!
całko
wicie systemem (> <r myślo
wym postawimy
2 ubardż. Wykona
4- wspo
m niane
Już pr ni oiiwilą
czwarte ŁPB.
— Mówi eię ja jaju si
że „wąskie Jgamt
brak terenów bt -c,v
Czy naiprawde je tir ,
taik ciiasoo?
’ ■!
— Nie przesad <'oy. W
zasadzie do 1965 r >>j
imy
tereny dla budoyirc oty.a Rod
Narodowych I spó) *t< \c~ogo.
Szczególnie <lotyr v 11> h|e renów pttd budov
w ięk#zych jednostek — AiYci osicdli. Wprowadza ,n uf wet
zasadę, żeby wyprz feju 5 bu
downictwo uzbrnjai
fl • tfenów. I tak Już w
i roku
rozpoczniemy uzljri
«-S n
dla osirdla ł> vbrow
Ro
dnia, którego bud)
nowana Jest dopler
i»6i. BB aw
Jeśli Istnieją w t?j it hwill
jakieś zahamowania '/d a n a
się to tylko w wyp i-cifcu bu
downictwa
rozproszonego.
Na przykład pewne trwpności
występują w trakcie lokali
zowania budownictw Nakła
dów pracy. Często, ze tfcTsględu na zamierzenia jlin u
przestrzennego m. ł.o< jj,
życzenia o zlokalno*
budynku w pobliżu zakładu
nie m-jgą być speliUione.
Część budownictwa »jak Sa
dów lokalizowana Je i w
tzw. „gniazdach bt.do.' iictw a“. W tych przy,*#/ veh
inwestycje
poszcz :g‘'g ‘5>eh
przedsiębiorstw pow i ję| być

skoordynowane. Tymczasem
brak niekiedy takiej koordy
nacji. W osiedlu przy ul.
Zbiorczej wybudowano sze
reg małych kotłowni w są
siadujących ze sobą budyn
kach — podczas gdy jedna
większa kotłownia zaspoko
iłaby oszczędniej te same po
trzeby osiedla.
~ Laicy, do których i my
się zaliczamy — widzą pe
wne nie wykorzystane tere
ny w śródmieściu...
— Istotnie, są tu pewne
opóźnienia. Trzeba jednak
wziąć pod uwagę, że urbani
styczne opracowania śród
mieścia muszą być bardzo
szczegółowe. Staramy się, do
pingujemy naszych urbani
stów, żeby tych zahamowań
nie było.
Trudniejsza sprawa z wła
ścicielami prywatnych dzia
łek, które miasto chce wyku
pić.
— Podobno staw iają dra
końskie warunki, stosują ro
zmaito e kruczki prawne, by
przedłużyć
pertraktacje.
Trzeba by chyba zaapelować
do tych ludzi, niech nie u1/rudiniaiją urzecatywistiaiema
tych najważniejszych dila
łodzian inwestycji.
— I ostatecznie Rada Na
rodowa
pragnie kupować
działki, nie choe niczego za
darmo.
— Wyzmczamjie terenów,
to zdaje się najważniejsza z
*orm pomocy Rady Narodo
wej dla spółdzielni mieszka
niowych. Może wuęc klika
szczegółów o łódzkiej spół
dzielczością
— W Łodzi Istnieje w obe
cnej chwili 28 spółdzielni
mieszkaniowych różnego ty
pu, o dużej prężności 1 Ini
cjatywie, otwartych szan
sach rozwoju. Dość wspo
mnieć, że w 1958 roku przy
znano spółdzielcom 42,8 min.
zł kredytów, w 1959 roku
kredyt będzie o 85 proc. wyż
szy — bo wyniesie aż 79,4
min. zł.
W 1958 roku przekazali
śmy spółdzielniom lokaliza
cje na 1000 Izb w budownic
twie rozproszonym i na 1300
izb — w osiedlowym. (Doły
Wschód). Notabene jest to
lokalizacja przeznaczona uprzednio na budownictwo zA
środków Rady Narodowej.
Poważne nakłady pochłania
uzbrojenie tych
terenów.
Rada Narodowa pomaga też
spółdzielcom w pokonywa
niu innych kłopotów, np.
przy wykupie terenów.
— W racając do poprzed
niej kwestii — co jeszcze
trzeba zrobić dla rozwoju
budownictwa mieszkaniowe
go?
— Istnieją siły, zasoby re
zerw, których nie sposób do
kładnie zmierzyć, ale co do
których można mleć wyobra
żenie — jak są ogromne. Te
rezerwy kryją się w inicja
tywie zakładów pracy. Mam
tu na myśli możliwość ubo
cznej produkcji
deficyto
wych materiałów budowla
nych, wykorzystywania fa
brycznych środków transpor
tu, tworzenia zakładowych
brygad budowlanych nawet
z pjacowników w tym wzglę
dzie niewykwalifikowanych.
Widziałem w Charkowie, Jak
po skończonej zmianie cala
załoga w kombinezonach szła
na budowę osiedla mieszka

Fot. Janusz Głowacki
niowego. Tu — n e e z Jasna
— trzeba poświęceń 1 wyrze
czeń. ale chyba warto je po
nieść po to, by lepiej mie
szkać...
Nie trzeba zresztą daleko
szukać. Robotnicy aleksan
drowscy portraflli urucho
mić cegielnię. Nie wątpię, że
niektóre łódzkie zakłady m a
ją podobne 1 większe możli
wości, np. w wytwarzaniu
materiałów
instalacyjnych,
wyposażenia wnętrz itd. Za
kłady mniejsze 1 słabsze mo
gą podejmować wspólne ini
cjatywy.

do inicjatywy społecznej, to
nie z chęci odciążenia przed
stawicieli władzy terenowej,
lecz chyba w słusznym prze
konaniu, ie współdziałanie
tej inicjatywy z wysiłkami
państwowymi da w sumie
więcej izb, na czym nam
wszystkim tak bardzo zależy.
Kilkanaście dni temu (5
grudnia — przyp. red.) uro-

dzil się w Łodzi 708-tysIęc*r.'»
obywatel. Chciałbym badzo, by on i jego rówleśc cy dowiedzieli się w przy *
szłości b trudnych warunluu i
mieszkaniowych
Łodzi • tylko z opowiadań starszyc ,
Rozmowę przeprowadzi.' i
ZBIGNIEW CHYLIŃSKI
i JANUSZ WEYCHERT

UWAGA! U C Z E S T N I C Y K O N K U R S U

Istnieją wreszcie znaczne
środki materialne w oszczęd
nościach szerokich kręgów
społeczeństwa. Choć nie je
stem na etacie PKO, muszę
powiedzieć, że za mało pro
paguje się u nas dotąd ko
rzyści, jakie daje oszczędza
nie na cele mieszkaniowe.
Zapewniono ostatnio g w a 
r a n c j ę terminu, w którym
oszczędzający otrzyma mie
m m b
zam ieszczam y na str, 6
szkanie.
Zagwarantowano
niezmienną wartość wkładów
pieniężnych, nawet wtedy,
gdy koszty budowlane zosta
ną podwyższone. Oszczędza
jący mogą też otrzymać po
moc kredytową w postaci po
życzek na opłacenie dużej i e w dwu numerach poprzednich (42, 43)
części wkładu na mieszkanie opublikowaliśmy warunki konkursu i wykaz
spółdzielcze.

PYTANIE

KUPON Nr 2

WSZYSTKIM CZYTELNIKOM
PRZYPOMINAMY,

— Zdaje nam się, że nad
szedł czas, by ludnie mocniej
nacisnęli w sprawach lokalo
wych własne zaikłady pracy
1 tam szukali rozwiązań bo
lesnych problemów
zagę
szczenia. Kołatanie do kwa
terunku wie jest skuteczną
drogą wyjścia z krytycznej
sytunciit mieszkaniowej. Z
koleu my, choć nie jesteśmy
na etacie Rady Narodowej
pragniemy stwierdzić, że sa
ma Rada Narodowa nie upo
ra się z problemem mieszka
niowym.— Oczywiście. Przecież Ra
da W'cale nie uchyla .się od
odpowiedzialności za w arun
ki bytowe obywateli. Jeśli
zwracamy się do zakładów
pracy, jeśli odwołujemy się

pierwszych nagród:

M IESZKANIE
3 książeczki oszczędnościowe r- A n n
z wkładami na łączną sumę 0 .v J v J v J

Zt

1 udział w Robotniczej Spół
dzielni Mieszkaniowej
izby w wys.

na

2 5 .0 0 0

zł

J e s z c z e n ie z a p o z ito
Każdy może włączyć
się do Konkursu.

|

pieklą ł nisko sfę kłaniając —•
gubi. Wreszcie murzyński diabeł
jest (biLaiły jak Europejczyk, ubiera
się po staroholendersku, chodzi w
długiej kapocie, ze szpadą.
Nosa, taiaijowy bywa n a ogói ku
sy, chudy, w fraczku, zwykle
pstry, z krótką szpadą u boku,
zwinny choć się opiera na kurzych
stopach, ma ogon (bo jakże dia
beł bez ogona?) lecz go chytrze
ukrywa w szerokich pluderkach.
Ma także dwa rogi, które umie
niewidzialnymi uczynić. Taki w ła
śnie romansuje z czarownicami,
takiego napotkasz na rozstajnych
drogach, na drogach samobójców,
taki przechadza się jako topielec
nad brz;egami rzek, sadzawek, je
zior, aby nieostrożnego, pociąg
nąwszy w głębię, zgubić na wie
ki.
nuje się po ziemi wieluńskiej
jedna pogodna legenda. Liczy
sobie tysiąc lat — tyle co
Polska. Szedł tędy do Rudy pod
Wideradzem św. Wojciech. Za
trzymał się ponoć tam gdzie dziś
stoi rudzki kościół. Kazał, mszę
odprawiał, a wieczorem, gdy za
snął, jadowite żmije i robactwo na
niego napadło. Ukąszony przeklął
gady w kamienie. W Wieluńskiem, w skałach, ludzie znajdują
odbite w białym wapieniu dziw
nie skręcone poczwary — amoni
ty, przedpotopowe ślimaki.
Sw. Wojciech odszedł, pozostał
po nim kościół w Rudzie. A w
kościele, w srebrnym relikwiarzu
piszczel św. Wojciecha. Oglądali
śmy go bardzo uważnie. Reli
kwiarz nie ma dyplomu, jest naj
prawdopodobniej
fałszywy. Ileż
podobnych „re4ilcwiii“ rozstano Po
całym świecie?
Następcy św. Wojciecha nie są
do niego podobni. Może dlatego —
jak skarżą się proboszcze — ludaie w Wieluńsikiem nie za często
chodzą do kościoła.
Ale w diabła wierzą. Bo dia
beł jest tańszy. Tani jest także
biały wapień z „zaklętym roba
ctwem". Można z wapjenia budo
wać ładne, duże domy, można go
wypalać 1 nie jeździć „za robotą"
aż na daleki Śląsk.
Ale o tym jesacze nde wszyscy
są przekonani.

S

może jednak trzeba było za
cząć od butelki wina? Od
tego rozpoczął przed laty
pan Olewiński.
Był panem na Olewlnle, Niedzielisku, Rudzie i Wideradzu. W
karczmie wieluńskiej raz potężnie
się mapił, ale gandto mńał przepa
stne jak smok. Łyknąwszy jeszcze
raz zakrzyknął na całą karczmę:
„Hej, czym prędzej dajcie toina
póki staje Olewina;
niech diabeł porwie mą duszę
jeśli garnca nie wysuszę".
Nastała noc wietrzna, bezgwie
zdna — opowiada stara legenda.
Pan na Olewinie opuściwszy kar
czmę dosiadł kucyka. W Wieluniu
wieża kościelna ogłosiła właśnie
północ. Podjeżdżając do Widera
dza, usłyszał glos jakby zza gro
bu:
„Tak — ie to pan z Olewina
wysuszył dziś garniec wina.
Za to na w ieki z hołotą
Zlopać odtąd będzie bioto".
Pan z Olewina zdrętwiał od

A

Powiadali nam, że najczęściej daje o spble znać na Boże Narodze
nie i na Nowy Rok. Pijaństw a bowiem nie cierpi — pijanych w mo
czary wciąga, na suchych wierzbach wiesza^ ognikami miga, Moż«
więc trzeba było przywabić go butelką wina, wypitą tutaj właśnie,
na ruinach Wideradza w jego diabelskiej siedzibie?
gcndzie o don Juanie" śpiewa ni
Przez białe, zimowe pola szia
czym Caruso, ubiera się ja<k ele
ku nam noc. Robiło się coraz zim
niej, czekaliśmy cierpliwie choć gant paryski, jest zalotny jak
wiedzieliśmy, że nie przyjdzie. W markiz dworu Ludwika XIV lub
teatrze dwóch ludzi cierpliwie
XV i ma za sobą więcej miłosnych
czekało na Godota? I też wie
intryg niż słynny książę Richelieu.
dzieli, że nie przyjdzie.
Ileż razy w życiu czeka się na
U różnych ludów diabły przy
kogoś, choć wiadomo, że nie przyj
bierają różną postać. Diabeł fran
dzie? Niektórzy mówią: „Godot“.
cuski podobny kubek w kubek do
Inmi: „diabeł w kłeradiki'1. Można angielskiego dżentelmena — po
ważny, mrukliwy, lubi grog —
nazywać jak się chce. Ale cze
portwein i rzadko bywa trzeźwy;
kać warto...
przeciwnie diabeł angielski —
jest Francuzem duszą i ciałem,
ieluńskie ma ubogą ziemię.
kusy, chudy, śpiewający, skaczący,
W Wloluńskiem jak nie wy śmiejąc się porywa twą duszę do
pali, to wygnije. A kiedy
człowiek nie wie co czeka go ju 
tro, radość czy smutek — wypeł
nia św iat ułudą. Może dlatego w
Wieluńsikiem są „guślarze", po kę
pach skacze diabeł, w okna cha
łup zagląda , złe“. I wiele pozo
stało smutnych legend: o miastach
zapadłych pod ziemię, krwawych
zbójcach, o potępionych, wałęsa
jących się na rozstajach dróg.
Jest coś bardzo melancholijnego
w wieluńskim pejzażu i pozosta
ło dużo melancholii w wieluń
skich legendach. Nawet wieluński
diabeł z W ideradza to urodzony
melancholik.
A diabła tworzy sobie człowiek
na obraz i podobieństwo swoje.

W

n ie by! zainteresowany? Zmienił'
s ię trochę od dawnych czasów?
2’aglądających do kieliszka zosta
w ia teraz w spokoju — nie topi
w błotach, nie wiesza na wierz
bie.
Trwała noc, pełna tajemniczego
.dostojeństwa.
Nie przyszedł Godot. Nie przy
szedł diabeł. Przyszła natomiast
pewna kobieta i opowiedziała ja
koby sługa miejscowych gospoda
rzy już rok nie może uwodnić się od
diabelskiego
towarzystwa.
Złe
krok w krok wałęsa się za upa
trzoną ofiarą i mani, kusi, obie
cuje...
Nasze przybycie do zagrody
wprowadziło w widoczne zakłopo
tanie niewiastę i dwóch mężczyzn
, stojących przy zaprzężonym wo
zie. Odwracając się do nas przy
lgnęli plecami do wozu. Mężczy
zna w burce, prawą ręką przy
trzymywał coś w wozie z wysił
kiem...
Potem cmoknął na konie i po
iabeł wideradzki, niekiedy
Zarembą zwany, należy rfo jechali do kościoła.
igotliwe języczki świec liza
rzędu psotników. N etótóły powietrze zabarwione ka
rzy znawcy „demonologii" mó\yią,
dzidłem. Abstrakcyjne figu
że chodzi ubrany po szlacheóku
ry cieni rozrzucone po bokach ko
i na czarnym skrzydlatym kc?niu
ścioła potęgowały nastrój grozy.
ujeżdża. Wyróżnia go nienafwi.ść
Kobieta i mężczyzna w burce,
do pijaków, którym wszelkiego ro
podtrzymywali
zwiędła
postać
dzaju psikusy wyprawia. Za życia
— jeszcze w ludzkiej postari — mężczyzny. Młody wikary wycią
gając ręce ponad głowę opętane
był pono największym pijakiifem na
go wyśpiewywał:
całą okolicę.
— Apage satanas! Zgiń, prze
Zwał się Zaremba i ze staro
padnij, szatamde!
żytnego fodu Zarembów pocho
Tak. to je s t Im kto bardziej w
dził. Jeszcze w początkach na
Boga wierzy, wierzy bardziej i w
szych dziejów za Władysława Her
diabła.
mana Zarembowie do wielkich
godności doszli. Oni to byljl słyn
nymi opozycjonistami króla Prze
O
mysława, I podobno
przyłożyli
D IA B Ł A
się do jego gwałtownej {śmierci,
wprowadzając wraz z rodem Na
łęczów na tron Wacława, króla
czeskiego, za co ich poteifti Wła
dysław Łokietek srodze pcikarał.
Pułkownik Stanisław Żaremba
7 T O
jeden z antenatów diabla ,— sław
ny pijaczyna, za poradą, lekarzy
brał kąpiele w okowicie. Pewnego
razu, gdy zażywał wódczfanej ką
pieli, sługa podał mu <;?gnia do
fajki tak nieopatrznie, żc- okowita
stanęła w płomieniach i pan Za
remba zmarł w straszliwych męcmrniiaich. Powiadaiją, ż<? była w
U Y JESZCZE DALEKO ?
tym czyjaś zła ręka i myśl prze
wrotna, bo o starostwo wojował
z niejakim Ponińskim, także słyn
nym z wielu łotrostw. 1
BU SKO
Faktem przecież Jest. I że diabeł
włderadizlki nie cierpi oCitowity 1 vt
ogóle alkoholu.
Ano, tak to już w W m świecie
bywa, że jak łajdak na ' drogę cno
ty wstąpi, nie znajdzie, litości dla
najdrobniejszego grzechu. Jaka
tam jednak w piekle cnota istnie
je?
strachu, kucyk staną! dęba, przy
blasku błyskawic, które co chwila
cięły czarne niebo, wyskoczyło na
drogę dwóch
czarnych
ludzi.
Chwycili pana za ramiona, zanu
rzyli w błocie aż po us/y.
...Wrócił pan Olewiński do do
mu mokry i zachlapany. Poprzy
siągł sobie odltąd nie pić wina
i nie zaklinać się na diabła. Może
także począł opłacać godziwie
swoje sługi? Powiada stara pio
senka:
„Pan Marek na Wideradzu
był kasztelanem w Sieradeu
i
A że nie opłacał sługi
Diabeł go porwał za długi".
Tak to czasami diabeł biednym
sługom pomagał. Szczególnie, gdy
się do niego upodobnili, na czar
no sadzami twarz i ręce umazaliA 1 panów — jak widzicie —
nałogów leczył. Dobre były wtedy'
diabły, nie to co dziś.
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wyleciał w powietrze...
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W nocy 13 września 1931 roku wydarzyła się
w historii kolejnictwa europejskiego jedna z naj
większych katastrof. Pociąg pośpieszny zdążający
z Budapesztu do Wiednia stoczył się w pobliżu miej
scowości Biatorbagy z 25-metrowego nasypu kole
jowego. 22 pasażerów poniosło śmierć, 117 ciężko
rannych przewieziono do szpitala, kilkadziesiąt osób
lżej rannych lub pokaleczonych opatrzono na miej
scu. W pół godziny później przybyły pierwsze za
alarmowane ekipy ratownicze. Przyjechał także szef
służby kryminalnej policji węgierskiej Schweinitzer,
w asyście oficerów policji i kilku dziennikarzy
z Budapesztu. Szybko ustalono przyczynę wypadku.
Ekspres FD 10 został wysadzony w powietrze przez
nie znanych sprawców. Na szynach znaleziono reszt
ki środków wybuchowych oraz przewodu, jakiego
używa się w kopalniach do rozsadzania ścian w ę
glowych.

s

iedy w PGR Ru-da koło Wi
deradza znaleziiino skarb —
ten i ów sądził, że diabeł
stracił etat na Wideradzu. Rolę
opiekuna nad skarbem przejął
woźny łódzkiego Mufeeum Arche
ologicznego i te ra z 1 choć przez
szybę, ale można oglądać skarb.
Imć pan Zaremba j$ko szanujący
się diabeł dobrze yi<#dział, ±e tych
7 kg, głównie lanegto i siekanego
srebra, dzisiaj nie rfon tej w arto
ści co w XI wieku,; kiedy je za
kopano na rudzkich polach.
Może diabeł w >ogóle skarbem

EKSPRES FD 10

naszej wyobraźni diabeł to
stw ór fantastyczny, czarny,
kudłaty, rogaty z ogonem jak
u krowy, nogami jak u konia, o
twarzy szpetnej, małpiej. Nato
miast inaczej przedstawia diabłów
wyobraźnia poetów czy ludu. Słyn
ny np. Mefistofeles Goethego to
osobnik wielce układny, dobrze
ubrany, przystojny, pięknie i lo
gicznie przemawia. Diabeł lorda
Byrona jest już istotą krwiożer
czą, posiada szumny tytuł lorda
i para. Diabeł hiszpański w „Le-

M

Tak wiec nastąpiła jeszcze jed
na — trzecia już z Uolei — zbrod
nia nieuchwytnego dotąd przestęp
cy. Wiosną tego samego roku w
podobnych okolicznościach wysa
dzony został pocia;|t pośpieszny w
pobliżu Jueteborga, w Niemczech.
Na szczęście wykoleiła się wówczas
tylko lokomotywa — ofiar w lu
dziach nie było. W lipcu — praw 
dopodobnie — ta sama ręka przy
pomocy dynariitu wysadziła po
ciąg osobowy pod Ąnzbach w Au
strii — kilka osób-, odniosło lekkie
obrażenia. Trzeci r ramach — ten
pod Biatorbagy, p.rzyniósł krwawe
żniwo. Kim jest bezkarnie działa
jący zamachowiec ? W jakim celu
dokonuje zbrodni na niewinnych
ludziach? Swiado rny morderca czy
obłąkany zboczeniec? Te pytania
zaprzątały głowy nie tylko policji,
prasy, ale i r. ilionów ludzi na
świecie.

b

e n s a c .i

WINNI SĄ KOMUNIŚCI!
— Niestety, moi panowie, to nie
dla nas zadanie. Przypuszczenia
moje w pełni się potwierdzają. Wy
sadzenie ekspresu FD 10 ma pod
łoże polityczne, a nie kryminalne.
Tę sprawę musimy więc przeka
zać policji politycznej. Proszę, oto
niezbity dowód.
Nadinspektor Schweinitzer wrę
czył niewielką, zmiętą kartkę pa
pieru uczestnikom niezwykłej kon
ferencji. Niezwykłej, gdyż zwoła
nej o 5 rano, w ministerstwie
spraw wewnętrznych natychmiast
po powrocie z Biatorbagy do Buda
pesztu. Sześciu najwyższych urzęd
ników policji oglądało ręcznie pi
saną ulotkę w języku węgierskim,
znalezioną obok jednego z roztrzas
kanych wagonów III klasy.
Rękopis zaczynał się od słów: —
„Na przekór prawu klasa robotni
cza musi zmusić kapitalistów do
ustanowienia godziwych warunków
pracy I płacy"...
W godzinę potem akcję śled
czą przejął pułkownik Imre Farkas, szef prezydium węgierskiej
policji politycznej. O godz. 9 rano
ukazały się nadzwyczajne dodatki
gazet budapeszteńskich zawierają
ce opis katastrofy oraz oficjalny
komunikat policji: „Natychmiast
przeprowadzone dochodzenie, ze*
brane dowody rzeczowe oraz znaJ**

U WAISA, CZYTELNICY! NASTĘPNY NUMER „ODGŁOSÓW** UKAŻE Sl( RÓWNIEŻ W OBJĘTOŚCI
W numerze m. In. kolejna publikacja konkursowa, NI. PIECHAL: Wrażenia paryskie
J. URBANKIEWICZ: Żart i prawda o rozwodzie oraz kolejne odcinki: powieści — Pustynne
Szczury; z cyklu: Interwencja w Suezie
Tekst W IE SŁ A W M A C H E J K O

16 «lron
w czwartek
8 stycznia 1959
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Zdjęcia M A C IEJ K IJ O W SK I

I G W IA Z D A
Kiedy już na amen straci
łem serce dila zawodu strażaika pożarnego i ani złoty
hełm, ani topór, ani szalona
jazda do pożaru, ani naw et
gramie na największej trąbie
w strażackiej orkiestrze nie
mogło mi już imponować,
postanowiłem zostać komi
niarzem. W ybrałem ten za
wód nie bez głębszych przy
czyn — Primo — rozważa
łem — kominiarz zawsze
może być brudny I nikt mu
za to uszu nie natrze. Secundo: kominiarz może bez
karnie chodzić po dachach
(za każdą taką wyprawę
normalnie dostawało się la
nie). Tertio: kominiarz przy
nosi szczęście, a któż by nie
chciał przynosić szczęścia?
Quarto: kominiarz może jeź
dzić na stopniach albo na
zderzaku
tramwajowym.

Wreszcie o kominiarzach pi
szą nawet wiersze, np. ta
kie:
Kominiarczyk człek mi
lutki.
Wytrze komin, golnie wód
ki...
A kiedy już na amen stra
ciłem seret- dla zawodu ko
rni niarza...
Nie, to nieprawda! Dla ko
miniarzy zawsze mam wiele
sentymentu. Idę więc parę
dni temu do Spółdzielni Pra
cy „Kominiarz”, gdyż tu
man sadzy wydobywający się
z nie domkniętych drzwiczek
„luftu” przy;»omniał mi o
istnieniu tego pięknego za
wodu. Idę i rozmawiam z
mistrzem kominiarskim Bo
lesławem Barszczewskim i
prezesem spółdzielni, Stefa
nem Rachulą.

— Moi mili — pytam po
ważnie — czy to prawda, że
kominiarz przynosi szczę
ście?

| m /m

Ekspres FD
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wyleciał w powietrze. Stare —

zioną na miejscu polityczna ulotka
zbrodniarzy, wyraźnie wskazuje na
komunistyczny charakter zamachu".
Wieczorem prawicowe gazety ca
łej Europy podały wiadomość pod
sensacyjnymi tytułami: „Komuniści
wysadzają w powietrze pociągi poś
pieszne!" W Niemczech i Austrii ga
zety finansowane przez koncerny
przemysłowe domagały się suro
wych represji wobec komunistów,
którzy dla celów propagandowych
nie w ahają się przed zbrodnią.
Również i na Węgrzech rząd Karolyi nie omieszkał wykorzystać
tego atutu. Zarządzono stan w yjąt
kowy, nastąpiła fala aresztowań
znanych działaczy komunistycznych.
W ciągu 2 dni pułkownik Farkas
polecił aresztować 1374 ludzi po
dejrzanych o wzięcie udziału w za
machu. Dzień i noc trwały przesłu
chania — bez najmniejszego rezul
tatu.
Następnego dnia po wypadku ca
la prasa zamieściła fotoreportaże z
Biatorbagy, a wśród nich zdjęcie
oraz wywiad z pewnym liej ran
nym pasażerem. Ow pasażer wzbu
dzi! podejrzenie reportera Janosa
Kosa z gazety „Pestl Hirlap".
Dziennikarz zgłosił się do prezy
dium policji i złożył na piśmie
oświadczenie następującej treści:
JPo przybyciu na miejsce katastro

fy starałem się przeprowadzić wy
wiad z ocalałymi pasażerami pocią
gu FD 10. Gdy krążyłem wokół
szczątek rozbitych wagonów pod
szedł do mnie elegancko ubrany
mężczyzna ze śladami zadrapań na
twarzy i oświadczy?, że jest jednym
z niewielu lekko rannych pasaże
rów. Pokazał mi wagon III klasy,
którym jechał. Był to jeden z naj
bardziej rozbitych wagonów, a
tyrrtfczasem mój rozmówca wyglą
dał tak jakby wyszedł prosto od
krawca. A przecież jechał rzekomo
w wagonie, który stoczył się nie
mal z 30-metrowp.go nasypu. Przy
puszczam, że osobnik ten nie był
pasażerem pociągu, a na miejscu
katastrofy znalazł się przypadkowo
1 chodziło mu o uzyskanie jakiegoś
alibi. Przed wyjazdem z Biator
bagy spotkałem go ponownie, właś
nie podawał członkom komisji ko
lejowej swe nazwisko, by wciągnę
li je na listę osób rannych. Nazywa
się Sylwester Matuszka — mieszka
w Wiedniu".
Policja zainteresowała się tym
zeznaniem. Odpowiedź z prezydium
policji w Wiedniu nadeszła szybko.
Pan Sylwester Matuszka — właści
ciel sporej fabryczki i odlewni że
laza, jest ogólnie cenionym i sza
nowanym obywatelem. On sam nie
mógł być przesłuchany, gdyż aku
rat w czasie wizyty policji wiedeń
skiej znajdował się w pobliskim

Popatrzyli po sobie jakoś
— Okcło 120 tysięcy, nie ca na syna. Działo się tak nie
tylko dzięki tradycjom ro
dziwnie i w wnieeh. BPJ3&3S Vttl^#v*abryc2.nych
— A jaJc pan rano spotka
— Aha. Ą fabryczne też dzinnym, przywiązaniu i za
starą b*bę z pustym wia
miłowaniu, ale i dlatego, że
drem, /jl> od razu musi pan
— PeWriJs. Ala to wymaga kominiarstwo było zawodem
tego dnia zgubić portfel? A * już prawdziwie akrobatycz koncesjonowanym. Koncesja
jak panu 'czarny ko* prze n y , zręczności Nic wszystkie regulowała proporcje w kon
biegnie drf>gę — to Co, zaw kominy fabryezńł^m ają we kurencji, dawała określonej
sze łam i#pan nogę w trzech w nątrz wiązy ' 1
ominiaiTZ liczbie rzemieślników gwa
miejscach?
musi być częi'^
uszczany rancję stałego zatrudnienia i
— jfcle — upieram «iq — na linie do
zarobku.
Dziś
Usunię- godziwego
niezaprzeczalnym faktom jest, cłe sadzy nie
cale łat- koncesja przeszła na Spół
że kupoit.Ta^M gUsy^kręllo- .y e. Komin fafcij
y pracu- dzielnię „Kominiarz”, ale nie
ny rękf*™
.■.'ja niemal boi pt zerwy w to jest najważniejsze. Praca
zawsze 8,
kominiarza Jest niezwykle
|ń I noc, a kiedy przesta
trafi
ymić — dzieje się to za rtężka l niebezpieczna. Dla
śwista Bożego tego właśnie nie ma chęt
nowi'
lkiejnocy nych, nie ma narybku. Zgła
kom
przane i szają się do nas tylko ludzie
gryw
odą. We bez zawodu, ot, tak, na zaro
na pewedy ga- bek.
— A właśniel Ile zarabia
t£go duszzy w lewo 1 3
$liarz mu- kominiarz w naszym mie
razy
ci guzl
pra c
VI m«sce prze- ście?
nJBłifl’to mieli
ki cm
tkanego kominiarza, ciwgai wej (mimo
— Przeciętnie 3 tys. zło
to m
słowlelt szczęście w śmy wypadeJi za da...),
tych miesięcznie. O ile nie
milos
— Hu nr
izi ko bierze udziału w „ciapaniu”
iejsze, ńlinjairzy?
noworocznym — dorzuca z go
plamę
— dopo- 62. Pięćd zionięciu m i ryczą prezes spółdzielni, Ste
w iadająw perfidhym uśmie strzów, 12 (.ze ładni kó w, jest fan Eachula.
chem.
tez paru rałodych-ludzi przy
— D o b ra, Nie Cbcccif! mó-1 uczonych do eawodu. Na
wic mJstyczhf* o kominia ogół jednak kominiarstwo
rzach, to pogadajmy kon nie cieszy się popularnością
kretnie. Ile jest kominów W wśród młodzieży. Kiedyś był
Łodzi?
to zawód przechodzący z oj-

nieprzestarzałe

s e n s a c j e . — E k s p r e s F D 10 w y l e c i a ł w p o w i e t r z e
kościele na mszy, którą zamówił za
swe szczęśliwe ocalenie.

mm
NA FAŁSZYWYM TROPIE
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W tym samym dniu, gdy nadesz
ła odpowiedź i. Wiednia, akcja puł
kownika Farkasa nareszcie dała
oczekiwane rezultaty.
Wykryto
zbrodniarza! Odbitkę hektograficzną ulotki znalezionej obok rozbi
tego pociągu rozesłano do urzędów
meldunkowych 1 zaczęto Ją porów
nywać z próbkami pisma wszyst
kich żyjących na Węgrzech komu
nistów. Grafolog policji dr Kerekes
oświadczył, że krój I charaktpr pis
ma ulotki .jest identyczny z pismem
elektrotechnika z Budapesztu, Mar
cina Leipnika powiązanego z ru 
chem komunistycznym.
To wystarczyło pułkownikowi
Farkasowl. by oznajmić trium fują
co premierowi Karolyi i prasie:
„Głównym zamachowcem z Biator
bagy jest znany komunista Marcin
Leipnlk!". Nie udało się go jednak
aresztować: Leipnlk wyjechał z Bu-

Z KULĄ
GWIAZDA
(Dhlszy ciąg ze str. 5)

— Mówicie panowie o ży
czeniach świątecznych i no
worocznych składanych naim
przez kominiarzy w raz z nie
poradnie rysowanymi kar
teczkami...
— Nas starych kominiarzy
bardzo to boli. To po prostu^
kom promituje zawód komi
niarza — wykrzykują obu
rzeni panowie. Ludzie ze
wszystkich niemal ulic Ło
dzi przysyłają nam te kartki
w listach, wymyślają, m ają
pretensje do spółdzielni „Ko
miniarz", a my...
— Chwileczkę. Może zacz
niemy od początku. Skąd
wziął się zwyczaj składania
przez kominiarzy życzeń no
worocznych?
— W czasach, kiedy komi
niarze pracowali u m ajstrów
byli źle cptacani. Dostawał
taki „koryto" czyli wyżywie
nie i półtora rubla tygod
niowo. Toteż świ$t i nowe
go roku czekał jak zbawie
nia, bo mu się zawsze kasa
domowa podreperowała. P ro
szę jedsna-lc pamiętać, że ko
miniarze odwiedzali wtedy
gtówmie właścicieli domów
i fabrykantów, dla których
pracowali przez cały rok.
Dziś chodzą do wszystkich,
często do ludzi, którzy zara
biają znacznie mniej niż oni
sami. Spółdzielnia nasza od
dawna walczy bezwzględnie
z tą formą świątecznej że
braniny i zarówno regula
min, jak i uchwała walnego
zgromadzenia występują zde
cydowanie przeciwko „akcji
życzeń". Znajdzie się jednak
zawsze paru
niesfornych
pracowników, którzy lekce
ważąc zarządzenia 1 uchwa
ły chodzą po m ieszan iach
rozdają kartki 1 biorą napiw
ki. Ćo najciekawsze jeste
śmy w tej chwili niemal pe
wni, że sporo osobników nie
mających nic wspólnego z
S
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naszym zawodem, po prostu
zwykłych oszustów przebiera
się za kominiarzy i w tym
stroju składa życzenia, zbie
ra datki i kompromituje nas
wszystkich.
— Czy wyciągacie wobec
swoich niesfornych pracow
ników jakieś konsekwencje
służbowe?
— Oczywiście! W ub. ro
ku usunęliśmy za to ze sipółdzielni dwóch kominiarzy.
Jeden z nich oświadczył, że
w okresie przedświątecznym
zarobił na życzeniach 40 ty
sięcy zł.
Oj, myślę sobie zaczyna
się robić zigoła ponuro, szyb
ko więc zmieńmy tem at i
pogadajmy o myciu kominia
rza, o jeździe na stopniach
tram w aju, słowem o tych
„rozkoszach", które urzeka
ły za młodych lat. A na to
powiadają moi rozmówcy:
— Z łaźniami miejskimi
mamy kłopot, bo wyznaczy
ły nam jeden punkt kąpieli
kominiarzy w łaźni przy ul.
Wodnej. Tam muszą zjeżdżać
z całego m iasta. Chodzi o to,
żeby w każdej łaźni wydzie
lić dla nas jakiś kąciV. Ta
kie dalekie podróże wiążą
się bowiem z przejazdami w
tram w ajach,
bo rowerów
mamy tylko 17 i to w naj
bardziej odległych dzielni
cach. Z MPK powstają na
ten tem at spory, bo w tram 
w aju kominiarz jecłlać nie
może, wiadomo, ale gdy jedzie na stopniu to przekra
cza przepisy, wtedy interw e
niuje milicja 1 MPK...
Oj życie, życie! Jesteś per
fidne, gorzkie i smutne. A
mimo to kominiarze chodzą
po ulicach wesoło uśmiech
nięci, wspinają się na n a j
wyższe dachy ze swą srebr
ną kulą 1 czarną szczotką w
kształcie gwiazdy. Czyszczą
kominy. jC komin ważna
rzecz.
Pam iętacie jak to
wzdychał Ulisses?
„...o któraż godzina
da z ojczystego dym ujrzeć
komina?"
Chodzą sobie po podwór
kach i wołają: Kooominy
czyści się. kooominy!
A kiedy znajdą się już na
ziemi to w mieszkaniach Jak
powiada Lenartowicz:
„Więc się na komin drzewa
nakłada
I 7. starą księgą przed ogniem
siada".
A kominiarze Idą Już na
Inne ulice, na inne podwór
ka. Kooominy się czyści, ko
oominy!
WIESŁAW MACHEJKO

RAINER MARIA RILKE
Przełożył LEOPOLD LEWIN

SAMOTNOŚĆ

\
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Samotność jest jak deszcz z ciemnej chmury.
Pod wieczór wstaje nad morzem z wichury;
Z dalekich równin wspina się do góry,
Do nieba, w które obłokami wrasta.
I z nieba spada dopiero na miasta.

l

*
*
*
*

WIER

Jej krople w chwilach rozterki padają,
Gdy się ulice za brzaskiem zwracają.
Gdy ciała, że nic nie znalazły, widzą.
Rozczarowane uścisk rozluźniają;
A kiedy ludzie, co sie nienawidzą,
Muszą Iść razem do wspólnego loża:
Samotność płynie rzekami do morza...
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SONETOW DO ORFEUSZA'
CZĘŚCI PIERWSZEJ
XXI.
Wróciła wiosna. Ziemia znowu młoda
jest jako dziecko, co zna wierszy mnóstwo,
oto za mozół i długie ubóstwo,
za kucie lekcji czeka ją nagroda.

PONT DU CARROUSEL

Jej nauczyciel surowy był. Siwa,
splątana broda, biały mech na głowie.
Jak sie zieloność I błękit nazywa,
dziś ją spytajmy: odpowie, odpowie!

Ten, co na moście stoi. ślepiec siny,
Jak głaz graniczny państwa bez imienia,
Może on rzeczą jest, co się nic zmienia.
Dokoła której mkną gwiezdne godziny,
I gwiazdozbiorów jasnością w zenicie,
Bo wokół niego krąży, skrzy się życie.

Ziemio, już wolna, twój dzień taki błogi!
Pobaw się z dziećmi! Gdy zieleń zakwita,
chcemy cię schwytać. Najweselszy — schwyta.

To jest ten niewzruszony sprawiedliwy.
Wstawiony w centrum zaplątanych dróg: •
To do podziemnych światów ciemny próg,
Dla nadziemnego plemienia prawdziwy.

To, czego uczył nauczyciel srogi.
To, co w korzeniach i grubych pnlach drzewa
wydrukowane: ona śpiewa, śpiewa.

PYTANIE K O N K U RSO W E
Nr 2
TeślI w roku 1959 ma być oddanych w Łodzi
do użytku blisko 12.000 izb, jeśli pragnęlibyśmy,
aby do roku 1965 powstało ich 100.000 (bo takie
ambitne założenie czyni nasze miasto) — to mu
simy budować nie tylko szybciej, ale i oszczęd
niej. A więc — możliwie skromnie i oszczędnie
wyposażając mieszkania.
Nikt od nikogo nie żąda rezygnacji z podsta
wowych urządzeń cywilizacyjnych: kanalizacji,
wody, światła, gazu. Ale istnieje szereg elemen
tów wyposażenia, z których lokatorzy nowych
mieszkań mało korzystają, których ostatecznie
mogą się wyrzec.
Prosimy zatem o odpowiedź —
Wiliam Hazlitt napisał:
t,Nowa książka jest czymś,
nad czym mamy władzę:
zasiadamy na ławie sędzio
wskiej 1 ferujem y wyroki:
możemy ją potępić albo po
lecić innym wedle upodo
bania, możemy Ją schla
stać, albo wynosić pod nie
biosa..." Nie będę „chla
stał", nie będę „potępiał".
Będę wynosił pod niebiosa,
nie tylko z tej przyczyny,
że zbliża się nowy rok i
„najlepszym
noworocznym
prezentem jest dobra książ
ka", ale dlatego, że tych
dobrych książek W itryna
Księgarska
(czyli
Dom
Książki)
prezentuje
nam
coraz więcej. Niestety, tym
•razem musimy
ograniczyć
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Jakie urządzenia nowego mieszkania
mógłbyś uznać za zbędne?
'A — pralnia blokowa,
B — suszarnia blokowa,
C — parkietowa podłoga,
D — przechowalnia wózków 1 rowerów,
E — balkon lub taras,
F — w anna — o ile będzie w zamian kabina
z prysznicem,
G — zsyp śmieci,
H — wydzielona spiżarnia.
ZAKREŚL na kuponie najwyżej 2—3 litery,
odpowiadające poszczególnym elementom wypo
sażenia. KUPON ZACHOWAJ...

dostarcza niezbitych dowodów prze
ciwko Józefowi Angyal. Daktyloskopijne badanie pozostawionych na
szynach bateryjek od ładunku dy
namitu wykazało na nich odciski
palców nieszczęsnego zawiadowcy
stacji z Biatorbagy.
Premier Karolyi przyjął sprawoz
danie swego pułkownika z nieukry
waną radością.
Chodziło Już tylko o to, aby Jak
najszybciej przeprowadzić proces
sądowy. Zwykły zawiadowca stacji
najmniej był rządowi potrzebny.
Musi ujawnić swoich mocodawców,
musi podać nazwiska znanych ko
munistów. którzy go opłacili. Poz
woli to na zupełne wyeliminowanie
bolszewickiej zarazy w kraju.
Pułkownik Farkas prosto z gma
chu rządu kazał zawieźć się do
więzienia. 12 godzin bez przerwy
trwało znów przesłuchanie Angyala.
Bez skutku. Kolejarz wiele godzin
potem leżał bez przytomności na
wilgotnej posadzce pojedynczej ce
li pozbawionej okna 1 światła.
DYREKTOR MĄTUSZKA
STARA SIĘ
O ODSZKODOWANIE
W tym samym czasie nastąpiło
zdarzenie, na które nikt nie zwró
cił uwagi, a ono właśnie miało

KUPON
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Wytllij-Zakreśl na kuponie właściwq odpowiedź-ZdChOWftj
Zbieraj następne k u p o n y -Odpowiedz na następne pytania!
Z wysłaniem odpowiedzi poczekaj na hasło, które da w odpowiednim
czasie redakcja. Kompletuj kupony i odpowiedzi, bo jest to warunek
Twojego udziału w losowaniu cennych nagród.
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dapesztu. Drobiazgowe śledztwo
wokół jego osoby wykazało, że
jeszcze przed dwoma miesiącami
zaltladal
instalację
elektryczną
właśnie we wsi Biatorbagy. Wów
czas serdecznie zaprzyjaźnił się z
tamtejszym zawiadowcą stacji Angyalem. Komunista — zamachowiec
zaprzyjaźnił się z kolejarzem z Biatorbagy — fakt ten zamykał śledz
two. 54-lctni Józef Angyal zostaje
natychmiast aresztowany. Bogu d u 
cha winien kolejarz nie wie w ogóle
o co chodzi. Zamiast oczekiwanej
nagrody za szybkie zawiadomienie
ekipy ratunkow ej o wypadku —
więzienie. On przecież pierwszy
przybył na miejsce nieść ratunek.
Dzień i noc trw ają przesłuchania.
Bierze w nich udział sam pułkow
nik Farkas. Zawiadowca stacji
przestaje być człowiekiem — pod
dawany najbardziej wymyślnym I
niedozwolonym metodom Śledztwa
staje się szmatą ludzką. Uporczywie
jednak nie przyznaje się do zbrod
ni.
Tymczasem policja krym inalna

str .
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spowodować sensacyjny zwrot w
sprawie zamachu na ekspres FD 10
I odsłonić kulisy groteskowo pro
wadzonego śledztwa.
25 września 1931 roku, a więc
zaledwie w 2 tygodnie po zama
chu, do dyrekcji państwowych ko
lei węgierskich wpłynęło pismo od
fabrykanta
Sylwestra Matuszki,
który żądał od kolei odszkodo
wania w sumie 2500 pengo za stra
ty rzeczowe poniesione w katastro
fie pociągi^ Jak zwykle w takich
przypadkach dyrekcja kolei, aby
ustrzec się przed ewentualnymi
nadużyciami skierowała sprawę do
sprawdzenia. W tym celu zaanga
żowany byl w dyrekcji prywatny
detektyw,
który
przeprowadzał
wywiady.
Prywatny detektyw Józef Ilabli
mial sprawdzić czy pan Matuszka
rzeczywiście tragicznej nocy Jechał
ekspresem FD 10. Habll udał się
do policji, gdzie obejrzał protokoły
I listę pasażerów pociągu. Na liście
tej widniało nazwisko p. Matuszki,
pasażera który jechał w wagonie
austriackim III klasy.
Coś niedobrego tknęło Józefa
Habll — zagrała w nim krew
prawdziwego detektywa.
Nocny pociąg pośpieszny z Bu
dapesztu do Wiednia jedzie 1 go
dzin. Dlaczego więc pan Matusz
ka — bogaty fabrykant — nie wy
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kupił miejsca w wagonie sypial
nym, a podróżował III klasą?
Wertując' dalej papiery natknął
się na protokół, który stwierdzał,
że dwa wagony austriackie docze
pione do pociągu FD 10 zostały do
szczętnie zdruzgotane ł tu właśnie
śmierć zebrała największe żniwo.
Do akt doczepiony byl plik wy
cinków z gazet. Ogladając je pan
Habii znalazł wywiad z Matuszką
I jego zdjęcie. Podobnie jak repor
ter Kosa z budapeszteńskiej popoludniówki. również i nasz detek
tyw zwróci! uwagi; na nieskazitel
ny wygląd garnituru ofiary wy
padku.
— Coś tu nie „gra" — powie
dział sobie p. Habll. — Prawdo
podobnie dyrektor Matuszka nie
jechał ekspresem FD 10 i chce bez
prawnie podjąć odszkodowanie.
Ale teraz pytanie: — Po pierwsze:
dlaczego zależało zamożnemu fa
brykantowi. który obraca setkami
tysięcy szylingów na tak stosunko
wo niskiej sumie odszkodowania?
Po drugie: w jaki sposób znalazł
się na miejscu katastrofy?
Józef Habii postanowił udać się
do Wiednia, aby rozwiązać na miej
scu pasjonującą zagadkę.
ZAMARŁE KAMIENIOŁOMY
Detektyw Habii rozważał różne
możliwości, całość jednak nie wią

zała się logicznie. Czy Matuszka
wysadził pociąg pełen pasażerów
po to tylko, by otrzymać 2500 pengo
odszkodowania? Nonsens. Jak wy
nikało z dokumentów,
dochód
roczny wiedeńskiego fabrykanta
przekraczał kilkaset tysięcy penco.
Chęć zysku odpadła Zamach po
lityczny? Ale w iakim celu I dla
kogo by się narażał ogólnie szano
wany i do tego głęboko wierząc'
przemysłowiec? No. cóż. za kilka
godzin Habll odwiedzi pana Matuszkę, porozmawia z nim. Gra w
każdym razie warta świeczki. Przed
tygodniem dyrekcja kolei węgier
skich opublikowała wiadomość, że
za ujawnienie sprawców katastro
fy ustaliła nagrodę w wysokośf
50 tys. pengo. A to przecież dużj
pieniądz!
Habii mial pecha. W domu prz>
til. Hofgasse 9 nie zastał Matusz
ki. Drzwi otworzyła 12-letnia córka
Gabriela i oświadczyła, że taluwyjechał do kamieniołomów pod
St. Pollen. Habii jednym susenn
zbiegł ze schodów. — Kamienioło
my. kamieniołomy — praca p r/’
pomocy materiałów wybuchowych
— pociąg FD 10 został wysadzon'
w powietrze materiałem wybucho
wym, Nie. tym razem nie może
być omyłki.
Okazało sie. te kamieniołom*
wydzierżawił Matuszka od barono
wej Forgo-Jura I płaci 150 szyiin-

ZBSCOSZKW M. RYMKIEWICZ

BARBARA RADZIWIŁŁÓWNA

te a tr ogromny, teatr
dna Polaków. Dla tych, któ
rzy tradycji składają hoH
maiteżny. W czerwonych lub
czarnych kotarach, pod her
bową tarczą z Ortem i Po
gonią lub n a schodach, giną
cych w mroku, wymierzana
jesft sprawiedliwość dziejom
ojczystym, wiekom miniomcyim, postaciom zapadłym w
ciemność.
Lecz czymże jest, czymże
być może spór o kształt dzie
jów, o kształt przeszłości, je
śli nie sporem o dzień dzi
siejszy? Więc nie -tylko wie
kom minionym wymierza się
sprawiedliwość w teatrze
ogromnym. Wymierza się ją
także i współczesności. I
przyszłości. Przede wszyst
kim współczesności i przy
szłości.
Przychodzą dramatopisarze: Rej i Krasiński, Słowac
ki i Wyspiański, ci wiszy&cy,
którzy niegdyś mieli odwagę
orzekać o hiistorii. Insoeniizato r teatru ogromnego — tak,
myślę o Kazimierzu Dejmka
— angażuje ich, wciąga w
dyskurs nieskończony, w no
cne rodaków rozmowy, zmu
sza, by tym razem orzekali
o naszym, tylko naszym
święcie. Ale — tak czy
niąc — inscemizator nie wie
rzy szczerej wściekłości ro
mantyków i chłodnym są
dom klasycznych tyrad. Insceni,-zator jest człowiekiem
'współczesnym.
O historii
wie nieco więcej niż tamci,
zagubieni w szesnastym czy
dziewiętnastym wieku. Nie
co więcej niż, powiedzmy,
zacni pseudoklaisycy,
któ
rzy,
podejmując
tem aty
wzniosłe i tragiczne, bar
dziej chyba jednak dtoaili o
dźwięk
wiersza,
niżli o
dźwięk, który w ydaje machi
na hisitorii. Oto dzieło jedne
go. z nich, o^ród historii,
przystrzyżony i starannie
wypielęgnowany..,, Akjjaego
Felińskiego „Barbara Radzi
wiłłówna".
Zygmunt August jest kró
lem szlachetnym i prawym,
władcą sprawiedliwym i ro
zumnym, a jakże niesłusznie
o skłonności k u tyranii po
sądzanym. Jego to prawość
staje się tragedii przyczyną,
Barbara jest łzawa i równie,
jak jetj małżonek, szlachet
na. Pragnie być dofbrą żoną i
m atką Polaków. Tylko Bona
jest przewrotna i rokoszanie
nieszlachetni, choć szlachet
nym i stać się mogą. My w
to wszystko nie bardzo wieraymy. Nie mógł więc na
niektóre propozycje autora
zgodzić się Kazimierz Dej

mek, podejmując tru d wiel
ki i, niewdzięczny, insceniza
cję „Barbary Radziwiłłów
ny". Oczywiiście, pewne tre
ści tragedii bliskie być mu
siały reżyserowi. Feliński ukaział Polskę, która niezgodą
stoi, Polskę skłóconą i ocze
kującą upadku dynastii. A
także i tych ukazał, którzy
dynastię i Polskę chcieli uczymiić siilną. Tyle autor. Ten
obraz, jaik się zdaje, uzyskał
aprobatę inscenizatora. I
to
wszystko.
Bo
Kazi
mierz Dejmek tych któ
rym Feliński przyznał prawo
decydowania o biegu historii,
uczynił poddanymi sił ciem
nych i nie na zwartych. I tekst
„Barbary
Radziwiłłówny1*
przybliżył teatrow i ogromne
mu. Nie bez pomocy sceno
grafa, Józefa Rachwatakiego.
I może nie bez — dość ni
kłej — pomocy autora. Trze
ba bowiem pamiętać, że Fe
liński, pozostając
w iem y
wzorom Racine‘a — a czyż
mógł się im oprzeć? ~ d sche
matom wensyfikacyjmyim, po
staciom przypisywał uczucia
romantyczne prawie. To wy
korzystał Dejmek, Poskracał
tyrady, aktorom kazał tekst
przeżywać, do rupieciam i
wyrzucił koturny. Skonstru
ował spektakl, o ile mógł,
amtyklasyczny. Myślę, że po
dobnie
postąpiliby
Leon
Schiiller.
I oto wszystko się zmienia.
B arbara niezbyt nadaje się
na matkę Polaków, Bona nie
jest nikczemna. Ona też re
prezentuje rację stanu, Zy
gm unt August nie jest szla
chetny, Zygmunt August jest
rozhiisteryzowany, kapryśny,
nerwowy. Takim przedstawił
go Jiam Mieczysław v oi’t i —
oddajmy co papieskie, .papie
żowi — Kazimierz Dejmek.
Każdy gest, każde słowo
króla miało u Voita podtekst
erotyczny, propozycje Feliń
skiego zostały tu przemiesza'A&*Bvp*fcpbzytt.iami Zygmun/t*
Freuda. Ta postać — jeśli
mówić można o postaci, mó
wiąc o tym, co było kłęb
kiem kompleksów — z pe
wnością zbudowana
była
niekonsekwentnie. Tym le
piej. Tam gdzie Feliński
proponował patos, Voiit doda
wał neurastenię tam, gdzie
Feliński żądał czułości, Vo.t
proponował histerię j wście
kłość. Brawa przy otwartej
kurtynie ofiarowała Mieczy łzawą i sentymentalną. Jak
sławowi Voitowi widownia sądzę, nie mogła grać ina
za tę piękną roilę. Co o po czej.
Zanotujmy
tylko:
zostałych aktorach? Zofia wiersz mówiła bardzo pięk
Petri grała Barbarę taką, nie. Podolbnie, jak Eugenia
jaką ujrzał ją nasz pseudo- Herman (Izabella), jak zwy
klasyfc, taką jaką znamy z kle, urocza i, nie jak zwykle,
narodowej legendy: uległą, słusznie rezygnująca z ge

stów romantycznej heroiny,
podobnie jak Janina Jabło
nowska (Borna), która grała
— z pewnością interesująco
— może i złą, ale równocze
śnie zatroskaną o losy dy
nastii matkę. Podobnie jak
pozostali wykonawcy,

ALOJZY FELIŃSKI: BARBARA RADZIWIŁŁÓWNA.
INSCENIZACJA I REŻYSERIA: KAZIMIERZ DEJ
MEK. SCENOGRAFIA: JOZEF RACHWALSKI.
SCENA Z AKTU III.
NA ZDJĘCIU: ZOFIA PETRI — BARBARA RADZI
WIŁŁÓWNA, MIECZYSŁAW VOIT — ZYGMUNT
AUGUST, EUGENIA HERMAN — IZABELLA
Fot. Andrzej Bnistmart

PD 10 w y le c ia ł w p owietrze. Stare - n i e p r z e s t a r z a ł e sensacje. E k s p r e s PD 10 w y l e c i a ł w powietrze. Stare nie(tów miesięcznie czynszu, ale nie
podjął eksploatacji. Nieczynną ko
palnią zarządza majster Wcincrt.
Otrzymuje normalną miesięczną
gażę.

został za pomocą ekrazytu i że ła
dunek umieszczony byl w rurce ga
zowej długości jednego metra.

— Chyba wkrótce
zaczniemy
znów tupać skały, pan Matuszka
kazał mi się wystarać o materiał
wybuchowy.
Otrzymaliśmy
już
wszystkie zezwolenia ze starost
wa — stary majster Weinert okazał
się rozmowny. — Wie pan, panie
Habli, niedawno nawet tośmy so
bie z panem Matuszką trochę po
strzelali.

HABLI PISZE RAPORT

— Jak to, postrzelali?
— A tak, mój pryncypal ma w
Wiedniu odlewnię żelaza. Prosił
mnie, abym mu przygotował odpo
wiedni ładunek, gdyż chce wysa
dzić w odlewni stary komin fa
bryczny. Postarałem się o 20 kg
ekrazytu 1 100 zapalników. Pocią
łem stare rurki gazowe na jedno
metrowe kawałki, napełniłem je
ekrazytem i wspólnie z panem dy
rektorem
wysadzaliśmy
skały.
Chcieliśmy s i ę przekonać, ile po
trzeba ładunku do wysadzenia ko
mina.
Habli nie słuchał już dalszego opowiadania starego Weinerta. Z
protokołów, które przeglądał w
prezydium policji wiedział dosko
nale, że pociąg FD 10 wysadzony

Zegar na dworcu budapeszteń
skim wskazywał godzinę trzecią w
nocy, gdy Habli wysiadał z pocią
gli wiedeńskiego. 60 godzin bez
przerwy był w akcji i już ledwo
trzymał się na nogach, a jednak
niezwłocznie przystąpił do pisania.
Napisane w ciągu nocy doniesie
nie do policji brzmiało:
„Sprawa
dotyczy
ujawnienia
sprawcy wysadzenia w powietrze

pociągu pośpiesznego FD 10 w no
ty z 12 na 13 września 1931 roku.
Zgodnie z ogłoszeniem w prasie
domagam się wypłacenia mi na
grody w wysokości 50 tys. pengo
za wskazanie mordercy. Jest nim
właściciel fabryki, odlewni oraz
kilku domów, Sylwester Matuszka,
zamieszkały w Wiedniu, Hofgasse
9, lat 39, żonaty, ojciec 12-letniej
córki. Matuszka zgłaszając dyrekcji
kolei węgierskich pretensje do od
szkodowania twierdził, że w pocią
gu FD 10 jechał wagonem austriac
kim, co zresztą potwierdzały spra
wozdania i wywiady z nim w pra
sie. Jest to kłamstwo. Matuszka nie
jechał pociągiem, lecz był na miej
scu katastrofy i sam założył na

szynach ładunek wybuchowy. W
kwietniu tego roku Matuszka wy
dzierżawił w St. Polten kamienio
łomy tylko po to, aby móc otrzy
mywać przydziały środków wybu
chowych. Za pośrednictwem m aj
stra Weinerta zdołał on uzyskać
20 kilogramów ekrazytu, 100 za
palników, a przy pomocy rurek ga
zowych sporządził piekielne m a
szyny. Aby nie ujawnić swych za
miarów opowiedział Weincrtowi,
że zamierza wysadzić stary komin w
swej fabryce. Było to kłamstwo,
bowiem komin stoi do dziś nie
tknięty. W dniu 10 września Ma
tuszka wyjechał do Budapesztu i w
dwa dni potem dokonał zamachu
w Biatorbagy".
V.

JESZCZE JEDNA OFIARA

Niedoszły ksiądz
Sylwester Matu
szka z żoną i cór
ką

Tego samego ranka, gdy Józef
Habli składał swe oświadczenie w
policji,
katastrofa w Biatorbagy
pochłonęła jeszcze jedną ofiarę.
Więzień Angyal, dzień i noc mal
tretowany przez oficerów śled
czych w dniu 2 września załamał
się i przyznał do popełnienia zbrod
ni w Biatorbagy. Jako swych
wspólników podał Leipnika 1 wie
lu innych działaczy komunistycz
nych. Pułkownik Farkas natych
miast zawiadomił o tym riąd 1

prasę. Premier Karol.v i po porozu
mieniu * regentem Ilorthym po
stanowił za dwa dni zwołać posie
dzenie gabinetu, na którym miano
podjąć uchwały ograniczające swo
bodę działalności skrajnych orga
nizacji lewicowych.
Tymczasem nad ranem 30 wrze
śnia Angyal w swej celi popełnił
samobójstwo. 54-letnl kolejarz nie
wytrzymał tortur. Powiesił się na
sznurze ukręconym z porwanej na
pasy kurtki więziennej. W kilka zaś
godzin później policja otrzymała
pismo Józefa Habli.
Cały tydzień potrzebowała poli
cja wiedeńska, by sprawdzić oświadczenie detektywa Ilabli. t
października 1031 r. Matuszka zo
staje aresztowany. Nie przyznaje
się do winy. Rewizja przeprowa
dzona w jego mieszkaniu dostarcza
dodatkowych dowodów. Znaleziona

Napisał
C Z E SŁ A W Z A W A D Z K I
Zdjęcia autora

„JA ZNAM

pociągu mknącym przez obfitą w lasy, rze
ki i jeziora Ziemię Swięciańską — ku Wil
nu, podróżni rozkoszowali się słońcem i je
sienne babie lato było najczęstszym tema
tem rozmowy. Z całym napięciem uwagi obserwo
wałem przez okno pociągu tak bardzo dobrze
znany mi z dzieciństwa pejzaż. Nic się tu nie
zmieniło: te same wzgórza, lasy, pola. Widoczną
z dala wiejską drogą toczy się chłopski wóz z cha
rakterystyczną duhą. Jakby się w tym miejscu za
trzymał czas...

W

.W uszach dźwięczy mi
Łatwo powiedzieć — nie
smętna melodia „Litewskiej
ma, ale ile w tym kryje się
Rapsodii". To starodawna
niepowetowanych strat! Uli
pieśń tutejszych włościan,
ca Niemiecka tó jedna z
której tak wiele nasłuchał
najstarszych
ulać miasta.
się od dzieciństwa Mieczy
Wraz z nią zginęły zabyt
sław Karłowicz — zanim
kowe domy, wśród których
przetworzył ją w swój naj chodziliśmy jeszcze przed
cudowniejszy poemat sym
15 laty. Kamienica, w któ
foniczny.
rej przed wiekami obrado
wał Trybunał Litewski, do
W Santoce — pierwsze
spotkanie ze „strumieni ro_ my w których urodzili się
Morsztyn,
Stanisław Hozdzipą", Pociąg przejeżdża
jusz, gdzie mieszkał Adam
przez wysolki most nad rze
Mickiewicz, - Julian Klaczko,
ką. Stąd roztacza się jeden
Stanisław Moniuszko, gdzie
z najpiękniejszych widoków
na Wilię. Pełno tu wzgórz została skomponowana „Hal
ka" i gdzie odbyła się pra
i pagórków, lasów i zagaj
premiera naszej opery na
ników. A wśród tych cu
rodowej — te domy już
dów przyrody Wilda z wdzię
dziś nie istnieją. Zniknął
kiem skręca ze wschodu na
zabytkowy
gmach
przed
południe ku Wilnu. Pogod
kościołem św. Ducha, daw
ne niebo odbija w rzece
ny pałac Połubińskach, po
swój błękit, ale gdy się pa
tem Szkoła Pi jarska, a w
trzy z wysokości mostu bez
międzywojennym
pośrednio w dół, to przez okresie
Crimn. im. Mickiewicza. Ży
krysztnl wody widzi się zło
wo stoją mi w pamięci dłu
ty piasek dna rzeki. „Wilia
gie, wąskie korytarze gim
dno ma złociste i niebieskie
nazjalne, po których roz
lica". Dojeżdżam do Nowej
legały się gromy dyrektora
Wilejki, To już prawie WilZerebeckiego — ostatniego
m . Została dawno połączo
włodarza tej szkoły. W tym
na administracyjnie z mia
miejscu ciągnie się obecnie
stem.
Spostrzegam
duże
pusty plac.
Niewątpliwie
zmiany. Obok drewnianych,
sielankowych
domków
z można by było odbudować
ulicę Niemiecką w jej daw 
werandą i ogródkiem, wy
nym wyglądzie, wiele do
rastają
kolosalne
bloki
mów
zrekonstruować,
a
mieszkaniowe. Za Wilejką
wiele nie zniszczonych cał
arcymalownicza Puszkarnia,
kiem — uratować od zagła
a potem między wzgórzami
widoik miasta. To Wilno. dy. Ale nad sentymentem
do przeszłości zwyciężyła
Pierwsze spojrzenie na Wil
no po trzynastu latach. Z doraźna potrzeba chwili. Na
szczęście zmieniły się obec
tej odległości Wilno pozos
nie tendencje w urbanistyce
tało takie samo. W panora
miejskiej. Na wielu sta
mie miasta dominują strze
rych domach widziałem że
liste wieże świątyń. Tylko
lazne tabliczki w języku
wyniosłe maszty telewizyj
litewskim, że budynek jest
ne tkwiące gdzieś nad Po
zabytkiem. Dzisiaj urbaniści
hulanką są z dala widocz
i konserwatorzy Wilna idą
nym symbolem postępu cza
tak daleko, że nawet... bu
su.
dują zabytki. Byłem zaszo
kowany wiadomością o tym,
że na Górze Zamkowej ma
MATECZNIK
być zbudowany Zamek Ja 
gielloński. To nazywa się —
Zwiedzanie zaczynam od
mówiąc współczesnym pol
Starego Miasta, żeby zas
skim żargonem — „przegi
pokoić
przede
wszystkim
nanie pały". Obecny wygląd
palącą ciekawość jakie za
Góry Zamkowej utrwalił się
bytki starego Wilna ocalały
już w wiekowej tradycji i
od
zniszczeń
wojennych,
z tym należy się liczyć.
Trudno jest odszukać ulicę
Piękne akwarele Franciszka
Niemiecką.
NJc dz'iwne-00
— tej ulicy już nde ma. Smuglewicza, ojca wileń

p r z e s t a r z a ł e sensacje. E ks p r e s PD 10 wy l e c i a ł w powietrze.
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skiego pejzażu, malowane
lej serce i wnętrzności króla
na przełomie XVIII i XIX
Władysława IV, a nastęjwiie
stulecia ukazują nam Górę obydwie żony Zygmunta Au
Zamkową tylko ze szcząt
gusta: Elżbieta Rakuska i ukami
zamku.
Zabytkowa
kochana Barbara... W rogu
ruina ma stokroć więcej ro
kaiplicy stoi przenośna ka
mantycznego uroku niż wy
zalnica połowa w kształcie
budowany „zabytek*1. Istnie
kielicha umieszczonego na
je jeszcze Jeden aspekt
rozpostartych skrzydłach or
przemawiający
przeciwko
la — zabytek z XVI wieku.
zabudowywaniu terenu Góry
Srebrna trumna świętego
Zamkowej. Nieopodal basz
królewicza przeniesiona zo
ty znajduje się mogiła po stała do kościoła św. Piotra
wstańców z 1863 roku. Tu
i Pawła.
Z
placu
Katedralnego
pochowany jest bohater tej
ziemi, którego nazwiskiem
wchodzę na ulicę
Zamnazwana jest jedna z wi . kową. To jedna z niewielu
leńskich ulic — Zygmunt ulic starego miasta, która
zachowała swój pradawny
Sierakowski. Na płycie m ar
murowej, złożonej obecnie
wygląd. Urzekająca jest a r
na jednym z wileńskich
chitektura domów, wąska i
placów widnieje nazwisko
kręta linia ulicy. Tak samo
Zygmunta
Sierakowskiego
wyglądała Zamkowa, kiedy
obok
Konstantego
Kali
przechodził nią Mickiewicz,
nowskiego.
Niechże więc
Słowacki, Kraszewski. Zaraz
ich mogiły nie idą w za
na początku ulicy dom o
charakterystycznej, renesan
pomnienie.
sowej fasadzie. Przed stu
kilkudziesięciu laty miesz
kał w nim Odyniec i stąd
„TYSIĄC MIAST MOŻE
właśnie pisał list do Kossa
WIĘKSZYCH I PIĘKNIEJ
ka sławiący urok Wilna:
SZYCH"...
„Ciepły balsamiczny po
wiew, który w tej chwili
przez otwarte okno tchnie
U podnóża Góry Zamko
ku mnie z sosen trzykrzyswej w dawnej katedrze
mieści się obecnie muzeum
kiego boru i z kwiatów bo
tanicznego ogrodu, złączony
sztuki. Można tu oglądać
obrazy o treści religijnej z ze śpiewem słowików i szu
mem naszej swawolnicy Wi_
dawnej katedry oraz płótna
lejki, co jak skacząca wie
malarzy wileńskich: Smuglewicza. Czechowicza, Ruswiórka obraca koła Kró
lewskiego Młyna 1 srebrzy
tema, Dmochowskiego, R u
się w blasku księżyca. Ach,
sieckich, Wincentego Slendrińskiego, RSmera i Rusza samże ten księżyc! Świe
czyca. Tu także wisi słynny
ci w pełni jak aureola nad
ruiną Zamku Jagiellonów...
portret Mickiewicza, przed
A noc tak spokojna i cicha,
stawiający wieszcza na skale
Aj uda hu, malowany przez
że się płomyk świecy nie
Wańkowicza. Przez cieka
chwieje. Tysiąc miast może
być większych \ piękniej
wość dołączyłem się do gru
py stojącej przed jednym
szych od Wilna, ale nie
z najulubieńszych moich owiem czy poetyczniejsze być
brązów „Uciekinierzy". Ten
może".
Wchodzę na dziedziniec
nastrojowy obraz skupia na
sobie powszechną uwagę. — domu
nr. 24. Na
po
Zainteresował mnie komen
czątku XIX wieku był tu
tarz prrzewodniczki
muze
ogromny ogród botaniczny,
um. Ta miła skądinąd nie
a lokatorami domu — Ję
wiasita bardzo niewiele wie
drzej Śniadecki. Pelikan, Beo Ruszczycu — mówi o nim
cu i Julek Słowacki. To
jako o jednym z najwybit
właśnie w tym domu przed
niejszych malarzy litewskich.
laty piorun zabił profesora
Widocznie pomyliła z ja
Becu — zdarzenie unie
kimś innym mistrzem szko
śmiertelnione
.,Dziadach"
ły litewskiej na R. Trudno,
Między oknami mieszkania
nawet
najwięksi erudyci
na pierwszym piętrze oficy
strzelają czasem gafy. Za
ny wisi tablica z polskim
glądam jeszcze do dawnej
napisem: „Tu mieszkał Ju 
kaplicy
św.
Kazimierza.
liusz Słowacki", a nad nią
Wzrusza mnie urocze to, chy
we wnęce popiersie . poety.
ba najpiękniejsze dzieło re
Z pewnością niewiele się tu
nesansu w tej części Euro
zmieniło od czasów gdy
py. Jej twórcą jest Tencalla
przechadzał się romantyczny
— budowniczy Kolumny Zystudent prawa Uniwersyte
gmuntowskiej w Warszawie.
tu Wileńskiego — Juliusz
Na ścianach widnieją nie
Słowacki. Można więc przez
zniszczone słynne freski Delchwilę „podumać, potęsknić
bena. Marmurowe tablice z nad pomnikiem sławy", Ale
łacińskimi napisami mówią,
tylko przez chwilę, bo oto z
że leżą ty zwłoki króla Ale
okien starej kamienicy głoś
ksandra Jagiellończyka, da nik radiowy donosi śpiew...

n i e n r z e s t a r z a ł e sensacje.

ubranie, to samo, które nosił na
miejscu katastrofy. W kieszeniach
odkryto żółte plamy — ślady .ckrazytu.

policja kryminalna, która przejęła
śledztwo z rąk funkcjonariuszy
służby politycznej. Pułkownik F ar
kas został dyscyplinarnie usunięty
z zajmowanego stanowiska.
Matuszkę poddano badaniom psy
ZBRODNIARZ KAPITULUJE
chiatrycznym. Orzeczenie komisji
było jednomyślne — psychicznie
16 października 1931 r. o godz. 18 zdrowy, w pełni odpowiedzialny za
Matuszka w obecności przedstawi
swoje czyny. Zagadkę wyświetlił
cieli policji austriackiej, węgier
dopiero prof. dr Hoevel, wykładow
skiej 1 niemieckiej przyznaje się
ca psychiatrii 7 uniwersytetu wiedo trzech zbrodni — wysadzenia
deńskiego. Zainteresował się bliżej
pocląsów w Jueteborgu, Anzbach 1 pamiętnikiem, który Matuszka pro
Biatorbagy. Przyznał się również do
wadził od 15 roku życia.
tego, że planował dalsze trzy wy
..Największą przyjemność spra
kolejenia pociągów — pod Medio
wia mL oglądanie eksplozji w ciem
lanem, Paryżem 1 Amsterdamem.
ną burzliwą noc. Pioruny to za
Wskazał również miejsce gdzie
mato. Musi to być duża eksplozja
ukrył rurki z ekrazytem.
ze słupami ognia i dymu. — Śni
I
znów pierwsze slrony gazet na ła ml się właśnie dziś w nocy" —
całym świecle zapełniły się sensa
takie zdania zapisał w swym pa
cyjnymi doniesieniami z przesłu
miętniku 18-letni Sylwester Ma
chania Matuszki. Prześcigano się w
tuszka. Były tam również opisy
domysłach. W jakim cclu bogaty
przygód erotycznych młodego Syl
Matuszka dokonywał zbrodni? Od
westra, wśród których przeważały
pada przecież chęć zysku m aterial
sceny sadystyczne, znęcanie się nad
nego jak i podłoże polityczne za
przygodnymi kochankami. Matusz
machów. Czy to zboczeniec? — Na
ka notuje dalej w „sztambuchu" —
to pytanie nie mogła odpowiedzieć
że regularnie chodzi do kościoła,
jest uważany za młodzieńca poboż
nego i skromnego. Bez trudu zosta
je przyjęty do seminarium duchow
str.
nego. Ma zostać księdzem, tak jak
marzyli o tym rodzice i on sam. Po
roku jednak „wylatuje" z semina
rium, gdyż stwierdzono, żc kleryk

s
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„Na tropie zbrodni kole
jowej" — czołówka wie
deńskiego dziennika „Morgen"

wyrok w więzieniu austriac
kim. Matuszkę przewieziono do
Wiednia. Tu w ciągu 6 lat napisał
kilka powieści kryminalnych, sce
nariusz filmowy o swoich prze
stępstwach oraz traktat pt. „Jak
zapobiegać wypadkom kolejowym".
Gdy kończył mu się wyrok nastą
pił „Anschluss" Austrii przez hi
tlerowskie
Niemcy.
Hitlerowcy
przewieźli go do obozu koncentra
cyjnego i tu po kilku dniach roz
strzelali.
DETEKTYW JÓZEF HABLI
WYSTRYCHNIĘTY NA DUDKA

Matuszka regularnie odwiedza dom
publiczny położony w pobliżu in
ternatu seminarium.
CO SIĘ STAŁO Z MATUSZKĄ
Ciekawa jest historia procesu
Matuszki. Trzy państwa — Węgry.
Austria i Niemcy prowadziły spór
o to, przed którym z sądów ma
odpowiadać zbrodniarz. Główna
zbrodnia popełniona została na Wę
grzech, ale Matuszka był obywate
lem austriackim i przebywał w
więzieniu wiedeńskim. Postano
wiono, że odbędą się dwa procesy

— jeden w Wiedniu, drugi w Bu
dapeszcie. 16 czerwca 11)32 roku
Matuszka stanął przed trybunałem
w Wiedniu za próbo wysadzenia
pociągu w Anzbach. Sąd skazał go
za to na 6 lat ciężkiego więzienia.
Dwa lata potem odbył się proces
w Budapeszcie. Sąd węgierski ska
zał go na karę śmierci przez roz
strzelanie. W czasie przewodu są
dowego Matuszka ujawnił, że ową
notatkę „komunistyczną" sam na
pisał, aby w ten sposób upozoro
wać polityczny charakter zamachu.
Wyrok jednak nie został wyko
nany. Władzo austriackie zażądały,
by Matuszka najpierw odsiedział

A co z nagrodą 50 tys. pengo za
ujawnienie mordercy? Jak słusznie
mniemają Czytelnicy powinien ją
otrzymać detektyw Józef Habii.
Stało się inaczej. Dyrekcja kolei
węgierskiej, do której Habii zgło
sił się po nagrodę oświadczyła, że
detektyw jest przecież jej ryczał
towym pracownikiem i wykrycie
przestepcy należało do Jego obo
wiązków, za co otrzymał... 50 pen
go. 50 tys. peiifro rozdzielono między
oficerów policji kryminalnej w Bu
dapeszcie i w Wiedniu.
Na podstawie „Zelt im Bild"
opracował:
ADAM BIEŃKOWSKI

Mazowsza. Mącą się uczucia
dawności i współczesności.
Nie można jednak powie
dzieć, żeby Zamkowa wysz
ła zupełnie cało z wojennej
zawieruchy. Widać i na niej
szczerby.
Gmach głównej
poczty 2 leO-tka wchodzący w
ulicę ju t nie istnieje. Był to
niegdyś Pałac Radziwiłłowsfct. W roku 1944 gmach zo

stał spalony i w bieżącym
reku wreszcie całkowicie ro
zebrany. Oby tylko na jego
miejsce nie wzniesiono ja 
kiegoś wieżowca! W „Nordiska Museet" w Sztokhol
mie wypisane są słowa god
ne zastanowienia: „Może na
dejść dzień, kiedy wszystkie
złoto nde starczy by wskrze’ sić obraz minionych stuleci".
Dalszy ciąg ulicy Zamko
wej i ulica Wielka bardzo
ucierpiały wskutek działań
wojennych. Domy zostały
odbudowane i naw et „po
linii" — ale archi tektonicz
nie niezbyt pasują do tej
części Walna. Nie ma już
domu pod dawnym num e

rem 46, w którym zamiesz■ kiwał ostatnio Mickiewicz i
skąd wyjechał do Rosji —
' opuszczając Wilno na zaw
sze, do którego powracał już
tylko „duszą utęsknioną".
i Mała uliczka Ostrobrams
ka zamknięta piękną arkadą
mieszczącą słynną kaplicę
wbrew uporczywym pogłos
kom o przebudowie pozosta
ła niezmieniona. Nie ufam
poczcie pantoflowej, ale w ia
domość o przebudowie Ostrej
Bramy sam czytałem w
jednej z naszych gazet. Cie
kaw jestem, skąd biorą się te
fantastyczne wersje? W ci
chym zaułku Ostrobramskim
można jeszcze dziś widzieć
klęczące na chodniku wileń
skie kobieciny.
„I GDZIEŚ WE MGLE
Św i ę t e g o p i o t r a
WIEŻE"..,
Jedna z najpiękniejszych
arterii miasta biegnie na
Antokol. To o tym miejscu
mówi poeta:
„Ja znam ten gród...
Pas Wilii srebrnolity
i gdzieś we mgle świętego
Piotra wieże
i gdzieś we mgle rozlany
pod błękity
pogański gej, szepczący
swe pacierze..."
Po dziś dzdeń ulica nosi
nazwę Kościuszki. Z lewej
strony płynie Wilia, prawą
stronę wytycza zielona ścia
na „wileńskich gór": Zam
kowej, Trzykrzyskicj i Al
tam i — a wśród tych wzgórz
przewija się żwawo Wilejka zdążając ku Wilii. P er
spektywę ulicy zamyka naj•fcszailszy pomnik baraku —

kośćiół św. Piotra i Pawła.
Bulwar Kościuszki zyskał
na wyglądzie dzięki wy
asfaltowaniu i wyrównaniu
poziomu.
Nie
ma
już
obecnie dawniejszego gar
bu — więc i lepszy wi
dok na okazały kościół.
Przed wielu laty przedmieś
cie antokolskie ze względu
na urocze położenie cieszy
ło się wielką popularnością
wśród wilnian — było ulu
bionym miejscem przecha
dzek. Budowano tu sobie
letnie domki, słynne „dwor
ki antokolskie"
opiewane
przez Chodźkę. Dziś nie ma
już śladu po dworkach.
Były tu niegdyś modne
ogrody Chiny i Tivoll —
z traktiem iam i Bołilów i Tltiusów. Do tych ogrodów lu
bił przychodzić Adam Mic
kiewicz. Często przesiadywał
pod
rozłożystym wiązem.
Przed trzydziestu laty kie
dy stawiano w Paryżu pom
nik Mickiewiczowi — dele
gacja Uniwersytetu W ileń
skiego właśnie spod tego wią
zu zawiozła garść ziemi ro
dzinnej, by złożyć ją na pla
cu Alma pod pomnikiem...
Niełatwo mi przyszło od
szukanie starego drzewa. Nu
meracja domów uległa kil
kakrotnej zmianie. Już stra 
ciłem nadzieję
odszukania
historycznego obiektu i za
dowoliłem się zapewnieniem
starej mieszkanki, że drze
wo spalił piorun przed kilku
laty. Ale gdy szedłem ulicą
dalej usłyszałem za sobą wo
łanie. Gonił mnie jakiś zac
ny staruszek wsparty na
drewnianej kuli.
Zasłyszał
właśnie, że saikam drzewa
Mickiewicza więc pośpieszył
mi je wskazać. Wchodzimy
na dziedziniec posesji, co za
rozczarowanie!
W mJejscu
gdzie ciągnął się przed pół
tora bez mała wiekiem ma
lowniczy ogród o egzotycznej
nazwie Chiny, znajduje się
klepisko służące za plac ćwi
czeń strażackich, w środ
ku zaś sterczy zeschły, strza
skany, bez kory — pień drze
wny podpierany czy też pod
pierający ćwiczeniową ścia
nę pożarniczą. Trudno o bar
dziej prozaiczny widok. Sic
tran sit gloria... Ivada d-.rień
zginie zapewne ów niemy to
warzysz dumań wieszcza,
więc na pamiątkę robię ostatnie w jego istnieniu
zdjęcie.
Kościół św. Piotra i Pawła
czynny i otwarty. Cóż za bo
gactwo sztukaterii! Ponad 2
tys. figur uosabiających bo
haterów historii Kościoła!
Ale w jakże niekonwencjo
nalny sposób przedstawione
są te postacie. Mistrzowskie
rozmieszczenie okien, rzuca
niby teatralnym jupiterem
światło na poszczególne sce
ny tego fantastycznego mi
sterium — zastygłego w gip
sie. Na zewnątrz kościoła
wizniesiono rusztowiani<%. co
świadczy o tym, że władze
konserwatorskie czuwają nad
wspaniałym zabytkiem.
•

.

•

Odwiedziłem koleino cmen
tarze — antokolskl i bernar
dyński. Nie ma chyba na
świecie piękniejszych cmen
tarzy niż w Wilnie. 1 nie
wiadomo, który jest z nich
najładniejszy. Nie zdążyłem
niestety być
na Rossie, o
którym Ksawery Prószyński
pisze, że jest najpiękniejszym
Campo Santo w Europie. Oba
widziane cmenlarze są utrzy
mane w porządku. Zapewne
niedługo! nastąpi ich wamknięcie, ponieważ zapełnio
ne są już grobami. Starożyt
ne katakumby na cmentarzu
bernardyńskim rozebrano, a
szczątki zmarłych pochowa
no w zbiorowej mogile. Ma
ły, uroczy cmentarz na Po
hulance będzie prawdopo
dobnie zniesiony. Już obecnie
jest w jednej czwartej sko
pany.
Pochowany był na
nim mąż Maryli Wereszcza.kówny — Wawrzyniec P uttkamer.

„KTO W WILNIE
NIE BYWAŁ"
Mój wileński) sir-acer do
biega końca. Nie napisałem
nic dotąd o nowym Wilnie,
nastawiłem się jednostron
nie na konfrontację z zabyt
kami. Oczywiście, nie byłem
ślepy przechodząc koło no
wego budownictwa. Z no
wych rzeczy w Wilnie naj
bardziej podobał mi się Most
Zielony i to pomimo, że jest
zupełnie inny od starego. Po

W czasie uroczystego wręczania nagród: Siedzą od prawej: Wilhelm Mach. Wan
da Karczewska ł Leon Gomolicki.

STANISŁAW CZERNIK

190 POWIEŚĆ!
dobał mi się również stadion
sportowy ma Piromonciłs d
rozplanowanie całej prze
strzeni w tym rejonie. Nie
trafia mi jednak do przeko
nania
architektura
nowo
budowanych domów. Litew
scy urbaniści cierpią na do
legliwość nieobcą do nie
dawna i naszym architektom
— na gigantomanię. Tylko,
że przejawy tej choroby da
leko widoczniejsze są w Wil
nie niż w Warszawie. Bo
Wilno jest z natury miniatu
rowe i sielskie. Już sama
przyroda, która otoczyła mia
sto wdzięcznymi pagórkami
określiła charakter Wilna.
Nieliczenie się z ukształto
waniem terenu zabija przy
rodzone piękno natury, sta
nowiącej oprawę miasta. Ty
powym przykładem niedocendamia pr?yrody jest ob
staw ienie uroczych wzgór
ków Altarii masywnymi ka
mienicami. Byłoby również
praktycznie wznieść dziesięciopiętrowe domy mieszkalne
w dawnym Cielętniku, któ
re by przysłoniły Górę Zam
kową, ale oprócz praw eko
nomii rządzą też prawa este
tyki, K7«cunek dla przesz
łości, i dlatego nikt nie zbu
duje wieżowca obok Góry
Zamkowej. Miejscem do wiel
komiejskiej ekspansji są te
reny położone naprzeciw —
za rzeką. Plaska powierzch
nia tej dzielnicy jest zupeł
nie odpowiednia, do wzno
szenia wysokich gmachów.
Nie tylko dla wilnianina,
ale i dla każdego przybysza
Wilno posiada niewysłowiony
czar. W zbiorze prof. Bystronia znalazłem stare ro
syjskie przysłowie: „Kio w
Wilnie nie bywał, tot czudzies nfe widał". W Europie
jeszcze tylko o jednym mieś
cie podobnie się mówi — o
Neapolu. Zastanawiałem się
nieraz w czym tkwi zewnę
trzny urok tego miasta. I są
dzę, że czar Wilna polega na
harmonijnym zespoleniu two
rzywa i rąk ludzkich. Oby
ta harmonia nie została za
kłócona przez ambitne plany
zbudowania wielkiego mia
sta, a raczej miasta wyso
kiego. Naszym sąsiadom zza
miedzy należy życzyć litew
skiego Le Corbusiera.

ściach, zwłaszcza obyczajowość
młodzieży podana nieraz w
sposób niezwykle drastyczny.
Problem chuligaństwa.
n>cnych lokali, mętów społecz
nych, życia na dwóch stoikach.
A z drugiej strony, trudne i
szare życie codzienne m a io za
rabiającej rodziny, zawikłania
ekonomiczne
z uwzględnie
niem podziemia gospodarczego
J kwestia mieszkaniowa.
Jest tematyka „szpitalna",
zagadnienie etyki lekarsklet i
sprawa
świadomego macie
rzyństwa. Nawet bywalcy wię
zień próbowali, wzorem Ser
giusza Piaseckiego, oddać pió
rem „sens" życia więziennego.
Wpłynęło trochę, ale- nie za
wiele, tzw. powieści „rozra
chunkowych" z czasów „przedpaździernikowych, październi
kowych
i
popaździemikowych“.
Życie l praca nauczycieli na
Przemawia przewodniczący wsi i w miasteczku znalazły
jury, Jarosław Iwaszkiewicz Interesujący oddźwięk w kil
ku powieściach. Natomiast te
typowo wiejska, spra
iedy przed rokiem Wy matyka
przemian gospodarczo-spo
dawnictwo Łódzkie posta wy
łecznych na wsi. zagadnienia
nowiło
ogłosić
wielki spółdzielni produkcyjnych nie
konkurs
powieściowy zostały
dotknięte. Kilka po
przeznaczając na ten cel
wiejskich nadesłanych
ćwierć miliona złotych, nie u- wieści
na konkurs, to przeważnie no
legało wątpliwości że inicjato
próby jeszcze jednej sagi
rzy podejmują poważne ryzy wo
chłopskiej, sięgającej
ko. Wszystkie powojenne km- rodziny
XIX i początku XX
kursy zawodziły łub przynosi końca
wieku.
ły znikome rezultaty. Wskazy
Zastanawia pewna skłonność
wano jako przykład konkurs
na powieść sprzed dziesięciu do tematów „specjalistycz
lat: spośród nadesłanych czter nych". Otrzymaliśmy powieści
dziestu prac, ani jedna nie na sportowe, narciarskie, leśnicze,
żołnierskie, studenckie, zetemdawała się do nagrody.
Na konkurs wpłynęl - 190 po powskie, jest nawet powieść z
wieści. Ilość ta nie była za życia dozorców domowych.
skoczeniem.
Wydawnictwo
Osobliwością konkursu oka
przygotowało się dc przyjęcia zały się powieści na temat
200 prac. Wiele zależało od środowisk literackich. Są to
sprawności jury. Dzięki usil próby krytycznego spojizenia
nej pracy jurorów , ogłoszenie na zawód literata, w szczegól
wyników konkursu nastąpiło ności jednak dotyczą smętnej
w obiecanym terminie.
kariery tzw. „pryszczatych",
Sto dziewięćdziesiąt. „Tyle
powieści, mój Boże!11 — cytu
ję z listu Jarosława Iwaszkie
wicza.
Najbardziej charakterystycz
ne, istotne, niemal rewelacyjne
znaczenie konkursu, te olbrzy
mia przewaga tematyki współ
czesnej. 136 na 190.
Wynik ten jest nlezaprzjczalnym dowodem wielkiego,
odrodzonego zainteresowania
pisarzy problematyką współ
czesną. Właściwie, wszystki
co nlewspólczesne, pozostało
na marginesie konkursu (ale
nie w znaczeniu jakościowym)
— i wojna i dwudziestoleci? i
historia.
A współczesność, dzień dzi
siejszy wtargnął do powieści
tysiącem najprzeróżniejszych
spraw życia.
Czego tu nie ma? Wymienię
tematy najbardziej rzucające Jest nawet powieść o pisaniu
się w oczy. Dla przykładu. Ho powieści z tezą główną, że
tel robotniczy i budowa kopal dziś nikt nie jest zdolny do
ni — prawdziwa powieść pro napisania prawdziwej powie
dukcyjna, udana, pełna przej ści nowoczesnej, czego autor
mującego autentyzmu. Bohater na własnym przykładzie zna
pozytywny w stylu „judymow- komicie „dowiódł11. Dotknięta
skim“ przewija się w kilku też została psychologia twór
utworach, jako widoczna o- czości w przejmującej relacji
znaka zwrotu do tradycyjnych o przeżyciach twórczych sa
wzorów z okresu Żeromskiego. morodnego poety.
A na przeciwnym krańcu —
Często uwzględniano koloryt
..antyprodukcyjnlak", którego regionalny,
stąd też można
bohaterem jest twórca walą mówić o powieści
kieleckiej,
cych się stropów, oczekujący gdańsko-sopockiej, poznańskow ukryciu na dochodzenie i szczecińskiej, sląsko-dąbrowkarę.
skiej, opolskiej, zakopiańskiej,
Tematyka przemian obycza lubelskiej, podhalańskiej, kra
jowych bardzo silnie została kowskiej i innych. Znalazło się
podkreślona w wielu powio- też kilka powieści łódzkich,

K

Tematyka wojny, okupacji 1
okresu międzywojennego nie
zaciążyła nad konkursem jeże
li chodzi o stronę ilościową,
wpłynęła jednak na ostateczny
wynik, przynosząc
świetnie
napisane utwory Leona Gtmolickiego. Wandy Karczew
skiej i Józefy Radzyrruńskiej.
A historia? Reprezentuje m
piętnaście powieści, wśród
nich — widocznie ze względu
na Tysiąclecie — pierwsze
miejsce zajęła porwieść pia
stowska (legendarny Ziemowit,
Bolesław Chrobry, Piastowie
śląscy),
następnie tematyka
powstania styczniowego, wiek
XVII i Legiony Dąbrowskiego,
Powieściopisarze
historyczni
ambitnie sięgnęli do dziejów
obcych: zburzenie Kartaginy,
Joanna d‘Arc, Indianie chilij
scy XVI wieku.
Aby wyczerpać
pobieżnie
przegląd tak różnorodnej te
matyki, trzeba wspomnieć jesz
cze o powiastkach filozoficz
nych 1 fantastycznych, a także
o powieściach sensacyjnych,
kryminalnych i brukowych.
Połowa materiału konkurso
wego nie wyszła spod piór li
terackich. Znaczna część teł
„połowy", to szacowna nieraz
amatorszczyzna, cer.ne doku
menty socjologiczne, które
prosiły się o pamiętnik nie o
powieść.
Oczywiście wpłynęły 1 cu
riosa godne muzeum osobli
wości. Ze sfery naiwnego pry
mitywu pochodzi taki oto list!
„Chcę napisać powieść na
wasz konkurs, ale nie wiem
jak. Pomóż, kochana redak
cjo". Ze sfery chuliganerii —*
taka pretentja: „Dwa tygodnia
temu złozyłem powieść. Jaką
nagrodę jej da.'^ie? Czemu
nie zawiadamiacie? Co to za
głupie żarty!"
Cały materia? konkursowy
poddany został skrupulatnej
selekcji.
z pięcioosobowym
jury współpracowało osiemna
stu lektorów, recenzentów 1
krytyków. Do jury należslb
Jarosław Iwaszkiewicz (prze
wodniczący), Hieronim Michal
ski (zastępca przewodniczące
go) Jerzy Broszkiewicz. Sta
nisław Czernik i Andrzej Ki
jowski.
Ich dziełem była ostateczna
ocena i kwalifikacja wyselek
cjonowanych utworów. Jury
znalazło się w tym przyjem
nym położeniu, że dyspono
wało poważnymi kandydatu
rami do pierwszej nagrody.
Ale ostateczne zwycięstwo po
wieści Wilhelma Macha „Zycie
duże 1 małe" od początku do
końca nie budziło wątpliwo
ści. „Mamy tu do czynienia z
dziełem poważnym, nacecho
wanym ambicją zamierzeń i
dojrzałą świadomością możli
wości twórczych" «— mówi re
cenzja jurorska.
Pierwsza nagroda nie spra
wiała trudności, dużo kłopo
tów jednak przyczyniła drugsi,
Co zrobić, gdy na jedną na
grodę przypadną trzy równo
rzędne pozycje? Każda od
mienna, każda swoiście wat(Dokończerde na Sbr. 14)
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Przeciwnik nie posiada koloru ani postaci, zapachu
ani innych oznak zewnętrznych. 1000 pracowników
laboratoriów zakładów przemysłowych, instytutów
naukowych, placówek lekarskich styka się z nim co
dziennie, co godzinę, co minutę. Ponad 150 placówek
w Polsce posługuje się substancjami promieniotwór
czymi — lub jak kto woli — izotopami promienio
twórczymi, bo to jest ten groźny przeciwnik.
Groźny? Tak jest!

Gdy eię go lekceważy, gdy lek
komyślnie odnosi się do najdrob
niejszych odpadów radioaktyw
nych, gdy nie docenia się należy
tego zabezpieczenia źródeł promie
niowania. Nic też dziwnego, że co
raz częściej pojawiają się sygna
ły alarmowe: igramy z ogniem!
Chociaż należałoby powiedzieć
w prost: Igramy z życiem!
Mówiliśmy o lekceważeniu. By
łoby jednak zbędną przesadą do
strzegać tylko niebezpieczeństwo.
A że rejestr ułomności ludzkich
często notuje obok siebie: l e k k o 
m y ś l n o ś ć i p r z e s a d n ą ob a w ę — powstał... C E L O R.
W „CHLORZE" pracują prf&edc

wszystkim naukowcy 1 cl zżymają
się, gdy porównuje się ich dzia
łalność do „milicji atomowej" czy
„pogotowia atomowego". W praw
dzie ich praktyczna działalność w
pewnych sytuacjach jest na pew 
no jednoznaczna z jednym z wy
żej podanych pojęć — to jednak
m ają oni rację, gdy nie zgadzają
się z tym nieco strywializowanym
określeniem.
„CELOROWCY" mówią: Jest
jakaś wyolbrzymiona obawa wśród
ludzi przed promieniowaniem. Ale
to nie takie wielkie zło. Gorzej
jest, gdy ma się do promieniowa
nia stosunek pcfLnej friywolności.
1 to, że potrafimy przeciwdziałać

Z całego kraju napływ ają do „CELORU" test-filmy. Test-film, czyli
błona filmowa w kasetce, noszony jest przez każdego pracownika, stykającego się w codziennej pracy z substancjami pramien.i/t.wArczymi.
Co dwa tygodnie test-film y oddaje się do wywołania, w celu stwierdze
nia napromieniowania pracownika. Proces ten określa się naukowym
terminem — fotodozymetria.
Na zdjęciu m gr inż. Juliusz Wysopolski kontroluje wywołaną błonę
filmową.
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zabezpieczać ludzi przed oczywi
stym niebezpieczeństwem promie
niow ania— jest naszą pasją i sa
tysfakcją.

1

— Tym bardziej, że na polu ochro
ny ra/li ojoł icznej mamy kilkule
tnie zaniedbania, które postano
wiliśmy szybko odrobić — doda
je mgr inż. Jerzy Peńsko, dyrektor
Centralnego Laboratorium Ochro
ny Radiologicznej, tak bowiem
rozszyfrowuje się ów tajemniczy
CELOR. i
Nie wszyscy wiedzą o tym, że w
bieżącym roku zaobserwowano w
Polsco kilka aktywnych opadów
deszczu, podczas których specjal
ne aparaty wykazały kilkadziesiąt
razy większe natężenie promienio
wania niż normalnie, alę trzeba tu
zaraz dodać, że dla zdrowia ludz
kiego była to ilość absolutnie nie
groźna.
Padło słowo „specjalne aparaty".
I tu wchodzimy w świat niezmier
nie skomplikowanych terminów 1
dziwacznych urządzeń. Przeróżne
monitory bateryjne 1 sieciowe z li
cznikami Geigera — Muellera,
TISSY, dozymetry, integratory,
układy koincydencyjne, pojemno
ściowe komory jonizacyjne, testfilmy... Wchodzisz do pomieszczeń
,„CELORU" i stajesz oko w oko t
działami skażeń radioaktywnych,
Kontroli zakładów, laboratoriami
preparatyki i analizy radiochemi
cznej, pracowniami skażeń w e
wnętrznych 1 kontroli indywidu
alnej, pracowniami elektroniczny
mi, % działem inspekcji, aparatury
1 kalibracji przyrządów wykrywa
jących promieniotwórczość, ze źró
dłami zamkniętymi i otwartymi,
ase źródłami radaro-berylowymi,
kontejnerami, piecami muflowymi
do spalania i nawet z cegłami, ty
le że ołowianymi... Chyba dość!
Rzeczywisty kołowrotek cudacz
nych terminów. Na szczęście nie
dla wszystkich.
A wszędzie biel 1 nikiel apara
tury, wszędzie ludzie w białych
kitlach z charakterystycznym zna
czkiem przy górnej kieszeni, mło
dzi, mili. uśmiechnięci, entuzjaści
promieniotwórczości i walki z jej
zgubnymi skutkami.
Ludzie na TY z groźną radioa
ktywnością.
Kobiety, którym podczas pracy
nie wolno używać szminek i któ
rym — podobnie jak ich kolegom
— nic wolno w pracowniach jeść
t palić. Torują bezpieczną drogę
dla codziennej pracy 150 placówek,
posługujących się substancjami
promieniotwórczymi.
Po to, by bezpiecznie można by
ło stosować farby świecące, by
przy pomocy izotopów sterylizo
wać bandaże i produkty żywno
ściowe, badać ścieralność powierz-

Czy żywność może być radioaktywna? Oczywiście. Wszystko jednak zalezy w jakim stopniu. W tym celu, pracownicy „CELORU" zakupują
na tzw. „zieleniakach" rozmaite produkty, pochodzące z rozmaitych
miejscowości i poddają je następnie skomplikowanym procesom ba
dawczym. Produkty waży się, suszy, spala i w popiele określa się ilości
substancji promieniotwórczych. Przy tych czynnościach zastajemy właś

To nie są rybacy! Pracownicy „CELORU" codziennie pobierają próbki
planktonu w celu stwierdzenia, czy nie zawiera osadów promieniotwórczych

chnl tnących, defekty w budowni w różnych gałęziach przemysłu: w
ctwie maszynowym, prowadzić pra chemii — urządzenia izotopowe
ce naukowe radiochemiczne, prze instaluje się przy zbiornikach od
prowadzać badania poziomów w działu syntezy amoniaku, w h u t
wielkich piecach i ścieralność ścian
nictwie — wmurowuje się w wiel
cylindrów 1 opon samochodowyoh kie piece izotopy promieniotwór
—słowem po to, by wprzęgnąć pro cze srebra, talu i kobaltu, by przy
mieniowanie w bezpieczną służbę
Ich pomocy śledzić stopień 1 tem
dla ludzkości.
po niszczenia się wymurowania
A gdy zajdzie, na przykład, w tych potężnych agregatów, rozpo
którymś z laboratoriów wypadek
czyna sl^ ostatnio używać je (izo
zakażenia ścieków puhllcrznyrh sub
topy promieniotwórcze) do badań
procesów fizjologicznych zacho
stancjami radioaktywnymi lub Ist
dzących w organizmach zwierzę
nieje podejrzenie skażenia środków
żywnościowych czy też rozsy cych
pie się farba świecąca, natych
Rośnie więc m. In. potrzeba zwię
miast udaje się na miejsce spe
kszania kadr dozymetrystów tj.
cjalnym wozem, zaopatrzonym w
fachowców od pomiarów radiolo
ciężką aparaturę pomiarową, ekipa
gicznych. rosną zapotrzebowania
dozymetrystów „CELORU**, aby
na niezwykle skomplikowane urzą
zbadać natężenie 1 zasięg promie dzenia i aparaty.
niowania, a następnie -1- gdy zaj
— Czy odczuwacie tak na codzleń
d zie konieczność — wydać odpo —zapytałem jednego z inżynierówwiednie zalecenia zabezpieczające. naukowców „CELORU" — zrozu
mienie dla prowadzonych pracz
Przeciwnik jest groźny—bo nie
widzialny. A jednak potrafimy go was badań?
wykryć i bronić się przed nim.
— Wszyscy uważają sprawę szko
Ba, zmuszamy go do posłuszeń lenia nowych kadr za niezwykle
stwa.
ważną, ale... wyłaniają się trudno
Jest w tym i zasługa „CELORU".
ści finansowe. To jest Już dowód
Izotopy promieniotwórcze zyska doceniania sprawy — padło w od
ły sobie już prawo obywatelstwa
powiedzi..,

nie laboranta działu skażeń radioaktywnych' p. Mirosława Wilka 1 panfą
mgr( inż. Danutę Klarzyńską, która ma przed sobą w celofanowym opa
kowaniu, popioły po spalonych produktach żywnościowych.
Nie obawiajcie się i spożywajcie w spokoju ducha naszą żywność. Pro
mieniotwórczość żywności w Polsce jest wiele razy mniejsza od do
puszczalnego minimum.

Polscy „znawcy** Dalekiego Wschodu ostrzegali
mnie, że w Chabarowsku napotkam okropną surową
złtnę. Tymczasem były tam śliczne, słoneczne pogody,
na drzewach wisiały więdnące liście i trwała złota
chabarowska jesień podobna do polskiej. Jakież było
jednak moje zdziwienie, gdy o „krok“ dalej, w Skoworodinie termometr wskazywał... 31 stopni mrozu.
W redakcji literackie
go
miesięcznika
„Daleki
Wschód" w Chabarowsku
przyjęto mnie bardzo goś

1 v moim:

„Azya naypierwszn ^ iest
Nauczycielką Praw, Nauk, y
Rzemiosł rozmaitych, jako
ł
rounw życielką Religii
różnych po Swiecie błąkają
cych się".

cinnie. Poznałem tu ludzi,
do których zawsze mam sła
bość — ludzi zakochanych
w swych 6tronach, skrzętnie
zbierających o nich każdą
wiadomość. Nie wiem, czy
Z Chabarowska do Skokiedykolwiek będę się mógł
worodina jechałem półtorej
odwdzięczyć redaktorowi N. doby pociągiem, w towarzy
Rogalowi za jego pomoc w
stwie jakiejś starszej kobie
ty i jej męża, podróżujących
poznaniu tego przepięknego
i egzotycznego kraju. Na
aż gdzieś z Sachalina do
stępnego dnia Po przyjeźkrewinych na Ukrainie. *
dzie wysiał mnie, ot, tak,
Trzecim towarzyszem po
bez żadnego określonego ce
dróży była gruba baba 7. koł
lu, w podróż statkiem po chozu koło Świerdlowska.
Amurze. „Chciałbym, żebyś
Wiozła z sobą w słoiku
cie pokochali naszego „baprzerażającego grzyba, któ
tiusakę-Amur" tak, jak my
rego trzeba było żywić przego kochamy" — powiedział
do mnie. Potem wynająłem
samolocik i pośpiesznie zjeź
dziłem ziemie położone w
trójkącie między rzekami
Usisuri i Amurem.
A jest tam co do ogląda
nia dla człowieka lubujące
go się w starożytnościach,
jak np. tak zwany „Dzwon
Aleksandra Macedońskiego'1
Wznoszący się na skale na
urwisku tynskim
Amuru
tuż naprzeciw ujścia rzeki
Amguń (XV w, n. e.) Ludzie
zamieszkiwali Daleki Wschód
na kilka tysięcy lat przed
naszą erą; w VIII wieku
zorganizowało się tu cesar
stwo bochajskie, potem pań
stwo La o i Czżurczżańskie
o bardaft pięknych kultu
rach. Wszystkie zmiótł z
ziemi w X III wieku Dżengisstudaoną herbatą. Grzyb pił
chan na czele swych mon
herbatę w potwornych iloś
golskich wojowników.
W
ciach i produkował kwaśną
sześć lat później Mongoło
ciesz,
którą piła owa gruba
wie zaatakowali Kijów i za
kobieta. Wszyscy pięcioro
grozili Europie.
(liczę także i owego grzyba)
Po dawnych właścicielach
podróżowaliśmy w wielkiej
tej ziemi pozostali w K raju
zgodzie i w pełnym zrozu
Nadmorskim i nad dolnym
Amurem — dalecy potom mieniu dla własnych dzi
wactw.
kowie: Nanajcy, Ulczowie i
Skoworodino
powitało
Niwchowie-Gllacy.
A po
wido
Daurach, z którymi wojował mnie prześlicznym
Chabatow i z którymi zet kiem otaczających miaste
czko wzgórz — „sopek". Są
k nął się Czernihowski — za
chowały się do naszych cza tu parterowe domki z okrą
glaków modrzewiowych, cie
sów jedynie stare umocnie
ple i przytulne, ludzie oka
nia „Daurskiego typu". O
Daurach tworzących cieka zali się niezwykle życzliwi.
W latach
gdy budowano
we państwo nad górnym
Amurską Drogę Żelazną tj.
Amurem wiemy już tylko
na początku XX stulecia,
ze starych siedemnastowie
przeciągnięto najpierw tor
cznych map — choćby z
kolejowy od odległego o 70
księgi wielkiego uczonego
km Amuru do Skoworodina
proboszcza infułata łaskiego,
księdza Władysława Łubień i tamtędy dostawiano m ate
riał budowlany. Teraz po tej
skiego.
Jego „Świat we
drodze jeździ trzy razy w
wszystkich częściach mniej
tygodniu malutki pociąg z
szych i większych" (1740 rok)
dokładnie wskazuje mój ta  wagonem-sklepem, który za
trzymuje się na każde żąda
jemniczy Ałbazin. Łubieński
nie i sprzedaje wszystko —
pisał o Azji:
od papierosów do mebli. W
„Azya — ta część Świata
niektóre dni w pociągu tym
nayw iększym się zaszczyca
pracuje lekarz i dentysta,
Aw anteżem nad inne, bo
rwą po drodze zęby i leczą.
pierwszego Człowieka y PaOczywiście, pociąg taki je
tryarchę Adama wydala z
dnie bardzo długo, choć to
siebie, y inne Części Świata
tylko 70 kilometrów...
osadziła ludźmi..."
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Uprzejmi gospodarze Skoworodina wypożyczyli mi
więc motorową drezynę, że
bym mógł się dostać do wsi
Dzalinda nad Amurem, a
stam tąd już terenowym au
tem wzdłuż Amuru do Ałhazina.
•
.
*
Wyjechałem o
trzeciej
nad ranem. Świecił jasny,
ogromny
księżyc,
motor
drezyny parskał iskrami.

do fantastycznych rozmia
rów, w naprędce założonych
knajpach i domach rozpusty
tracono ogromne fortuny,
wymyte w malutkiej rzecz
ce.
Poszukiwacze złota zorga
nizowali się we własną wol
ną
„republikę",
wybrali
prezydenta, sędziów, wła
dzę. Pierwszym prezyden
tem tego dziwacznego pań
stewka byl poszukiwacz zło-

Drogą, którą teraz .jecha
łem, ongiś, siedemdziesiąt
lat temu ciągnęły karawany
wielbłądów objuczonych 1o
warami należącymi do po
szukiwaczy złota. Istniała tu
bowiem jedyna w swoim
rodzaju wolna republika po
szukiwaczy złota, tzw. „2ełtugińska Republika", albo
Jak mówili niektórzy „Ignaszyńska Kalifornia”.
...Wiosną 1883 roku pewień wieśniak kopiąc nad
rzeczką Zełtugą mogiłę dla
swej zmarłej matki znalazł
kilka dużych samorodków
złota. Nie było tu wówczas
telefonów, ale wieść o tym
rozbiegła się po Rosji z
szybkością „sputnika". W
Zabajkaliu, w Syberii, na
wet na Sachalinie ludzie po
częli ulegać owej sławnej
„gorączce złota", którą tu
nazywano
„żełtugomanią".
Rzucano
pracę,
rodziny,
obowiązki. 10 tysięcy ludzi
zbiegło się nad Zełtugę —
awanturników, robotników,
chłopów, byłych katorżników.
Całe rejony
takie
jak Błagowieszczensk, Nerczynsk. Czyta, przeżyły opromny upadek ekonomicz
ny, Kto tylko był zdolny do
pracy uciekał nad Żełtugę,
Hdzis ceny na żywność doszły

ta Niemiec czy też Włoch,
Karol Fasse, po nim przez
dłuższy czas funkcję prezy
denta pełnił adwokat błagowieszczeński,
Prokunin.
Władza w „Zełtugińsklej Re
publice" miała ciężką rękę,
a sędziowie byli surowi, bo
też i surowe i niebezpieczne
było tu życie.
Trzy
lata trw ała „Zełtugińska Republika". W tym
czasie wymyto z rzeczki
Zełtugi około 500 pudów
czystego złota. Ale teren
Zełtugi należał do Chin i
pewnego pięknego dnia zja
wiły się tu chińskie wojska,
Rosjan i cudzoziemców wyg
nano, Chińczykom zaś ucię
to głowy i wbiwszy je na
pale rozstawiono
wzdłuż
Amuru. „Sic transit gloria
mundi".
*
•
•
Na drodze do Ałbazina
czekało mnie jeszcze wiele
przygód. Wreszcie dotarłem
tam — do małej wioski nad
Amurem: Na wysokim, ur
wistym brzegu stała tu ongiś
twierdza Czernihowskiego.
Był
piękny
słoneczny
dzień. Z wysokiego brzegu
widziałem
u mych stóp
Amur, szumiący ocierający
mi się o siebie krami lodu.
a dalej niski, chiński brzeg

z malutką sadybą 1 niebies
kawymi dymkami wznoszą
cymi się z kominów.
Gromadka ałbazińców oprowadzała mnie po swojej
wiosce wskazując: „tu była
stara twierdza". A tutaj...
„Tutaj Mandżurowie zbudo
wali wał
dla
oblężenia
twierdzy..."
Na moich oczach ze stare
go trzy situleitni ego okopu
wyjęto żelazną okrągła ku
lę, dużą jak pięść, pocho
dzącą ze starej siedemnasto
wiecznej a rm a ty .' Pokazano
mi dawny mogilnik — mo
że to na nim spoczywały
kości Nicefora Czernihow
skiego, pierwszego Polaka
na tych ziemiach? Polaka,
który zdobył Amur dla Ro
sji.
Wzruszająco piękna okoli
ca — tajga podchodząca
prawie aż do wioski i daleko
na horyzoncie odnogi gór
Wielkiego Chinganu. Gdy
spoza tych gór wychodzi
słońce — na kremlowskiej
baszcie bije dwunasta w no
cy, w Polsce zegary wska
zują drugą w nocy. Przed
trzystu laty w Ałbazinie
pod tym jasnym błękitnym
niebem rozbrzmiewała pol
ska mowa, do mieszkańców
ałbazińskiej twierdzy w ła
dze chińskie pisały po pol
sku.
...Przybył tu Czernihowski
w 1665 roku, zimą, trochę
później niż teraz ja przywę
drowałem po jego śladach.
Wraz z nim 85 ludzi. Sybe
ryjskim zwyczajem wznieśli
drewnianą twierdzę nad u r
wistym brzegiem Amuru.
Twierdza była kwadratowa,
126 stóp długości liczył każ
dy jej bok; miała trzy basz
ty — dwie cd rzeki i jedną
od strony lasu. W starych
dokumentach zachował się
dokładny opis twierdzy 1 jej
plan szczegółowy.
14 lat rządzi Czemihow
ski swą twierdzą nad Amu
rem. Jak pisze historyk tych
ziem
Nowikow - Daurski:
„Kozacy
Czernihowskiego
nie chcieli żyć grabieżą, za
częli zajmować się rolnictwem. Do Ałbazina poczęli
ściągać zbiegli chłopi, ludzie
z rozbitych ł rozproszonych
rosyjskich ekspedycji i różne
obieżyświaty...
Czemihoxoski zrobił wszystko, żeby
zachować dobre stosunki z
miejscową daurską ludnoś
cią". W ciągu czternastu lat
jego działalności drewniane
ściany twierdzy ani razu nie

widzą
uzbrojonych wojsk
chińskich —• co już jest
sprawą interesującą,
gdy
„weźmie się pod uwagę, w
jak szybkim tempie Chiń
czycy niszczyli wszelkie śla
dy po Pojarkowie i Chabarowie. Nie ulega bowierry
wątpliwości, że dla Chińczy
ków Czernihowski był ucie
kinierem spod władzy car
skiej, kimś zagrożonym od
strony Rosji, a więc jakby
sojusznikiem
Chin.
Ani
Czernihowskiego. ani też je
go pobytu nad Amurem wła
dze chińskie nie traktowały
jako ekspansji kolonizacyjnej — stąd i bezpieczeństwo
Ałbazina. W tym jednym
zgodzić się trzeba z Dubiec
kim: że „w Czernihowskim
widziały Chiny człowieka
nie syberyjskiej narodowości,
nie wcielały jego imienia do
tłumu kolonizatorów wałę
sających się po falach Am u
ru, że snać go szanowały,
skoro już po złożeniu przez
niego władzy, pisały do za
łogi Ałbazina po polsku..'4
Lecz z chwilą, gdy w Ałba
zinie osiadł wojewoda car
ski, 12 lutego 1674 roku —
natychmiast, bo 24 marca
władze chińskie piszą po
polsku list-ultimatum, a za
raz potem podpływają man
dżurskie oddziały W kilka
lat później Ałbazin jest
znowu zrównany z ziemią,
a cały lewy brzeg Amuru
przechodzi w ręce Chin.
W dziejach Czernihow
skiego i jego Ałbazina więle
spraw pozostaje jednak je
szcze wciąż niejasnych i
wątpliwych. Czy należy tak.
jak Dubiecki, widzieć w je
go osobie świadomego dzia
łacza? Jakże pogodzić to
z faktem, że już w 1672 ro
ku, przy najbliższej spo
sobności Czernihowski pro
sił cara o ułaskawienie za
zabójstwo Obuchowa I to
ułaskawienie uzyskał?
Dla Dubieckiego historia
Czernihowskiego kończy się
w 1674 roku, podczas gdy
źródła rosyjskie mówią, że
jeszcze w 1675 roku na cze
le trzech sotni kozaków
Czernihowski urządził wy
pad w Mandżurię nad rzekę
Chan i przesiedlił na rosyj
ską stronę kniazia Chantimura-Ułana.
Zanim o Czernihowskim
zacznę pisać książkę, z bi
bliotek ZSRR mają do mtw«
nadejść nowe ciekawe praca
1 odpisy dokumentów. A mo
że do historii Czernihow
skiego jakąś nowa wieść do
rzucą czytelnicy tych repor
taży?...
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Poziomo — 7) Upowszech
nianie. urzystennianni e. 10)
Dopływ Warty, 11) Burmistrz
francuski. 12) Imie męskie,
14) Specjalność włókniarza,
15) Skorupiak. 17) Zabawa,
19) Order, 20) Wyrwa w
ziemi. 21) Muł, szlam, 23)
Przyimek, rzeka we Wło
szech. 24) Pieniądz metalo
wy, 27) Znawca organizmu
ludzkiego lub zwierzęcego.
30) Wędlina. 31) Słup. '32)
Parów. 33) Stołek, 37) Płaszcz
podbity futrem. 38) Sposob
ność, odpowiednia chwila.
Pionowo — 1) Zasłona. 2)
Przekop w ziemi. 3) Rodzaj
restauracji, 4) Występuje w
wierszach. 5) Wielka łódź. 6)
Zakończenie rzeki. 8) Lekar
stwo, 9) Litera (fonetycznie)
13) Ogród owocowy. 15)
Nadmorska
miejscowość
wczasowa. 16) Przeziębienie,
18) Ryba, 20) Unoszenie się
w powietrzu. 22)
Głowa
zwierzęcia. 23) Grecki bożek
pastwisk. 25) Kawałek świe

cy. 26) Rodzaj balkonu lub
dach otoczony balustradą,
28) Przednia część obuwia,
29) Brawa, oklaski. 33) Ner
wowy skurcz twarzy, 34)
Głos męski, 35) Okree czasu,
36) Taniec.
Termin nadsyłania rozwią
zań — 2 tygudnie.
Rozwiązanie krzyżówki
z
nr 40.
Poziomo — teleelektryka.
Liban, start, melba, sitko,
prawe, czara, dawno, seria,
afisz, nosze, imago, opale,
antrcfpometria.
Pionowo — telemechanika.
era. elegia. antropogeneza.
balsamina, aktywista, apasz
Sudan, rokoko, gar. pat.
Nagrody
książkowe
?-a
rozwiązanie krzyżówki wy
losowali :
1. H. Lewandowska, Łódź,
ul. Kościuszki 13 m. lOa.
2. Feliks Fedzin, Łódź,. uL
Skalna 28.

...Umarłe, żółte pergami
ny dokumentów są jak sta
re pomarszczone i wyblakłe
twarze. Nie wszystko można
z nich wyczytać. Na ałba
zińskiej ziemi dawny trop
Czernihowskiego zadeptały
kroki nowych ludzi, którzy
po nim przyszli I wznieśli
tu sioło liczące 300 domów,
pocztę, szkołę. Gdy szedłem
po krawędzi stromej skały
wznoszącej się nad Amurem,
spod nóg urywały się kamy
ki i spadały gdzieś w dół. w
otchłań wody. Tak w niepa
mięć spadają
przepiękne
historie minionych wieków.
Przebyłem ogromny ob9zar
ziemi, aby u brzegu Amuru
pochylić się ł podnieść taki
drobny kamyk „Dla cieka
wego, a nie próżnującego
oka polskiego“ __ jak pisał
Łubieński.
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„MIESZANIN"
KALENDARZYK TYGO
DNIA: Szczepana, Jan a zwa
nego Pijakiem, Antoniego,
Eugeniusza, Sylwestra. W
czasie św iąt na Zachodzie bez
zmian, na Południu nic no
wego, na Północy po stare
mu, w kraju zima astrono
miczna o jesiennych aspi
racjach Wielka świąteczna
wędrówka ludów.
DO MATERIAŁÓW ŁA
TWOPALNYCH NALEŻĄ:
choinki, suknie balowe, obru
sy, anielskie włosy z celofa
nu, bengalskie zimne ognie,
brody i czupryny Dziadków
Mrozów (Mikołajów), nad
m iar wódki, natomiast źle się
palą: świece choinkowe, re 
generowane żarówki, świe
tlówki przy ul. Zielonej, zie
m ia pod nogami aferzystów.

Kącik dla abstynentów

KĄCIK DLA ABSTYNEN
TÓW z powodu nawału m a
teriałów m arkujem y tylko
tym wymownym ostrzeże
niem pędzla jednego z przy
jaciół Ibisów (Gratkowskie*o).

pzfcoTa

Noworoczne przemówienie Cezarego Ćwieja
ĆWIEJ: Za chwilę zegary
wybiją 55 m inut przed godzi
ną dwunastą. Nie będziemy
tak małostkowi, aby nasze
noworoczne
przemówienie
zapełniać li tylko suchym
wyliczaniem sekund, dzielą
cych nas od interesującej ca
łą ludzkość godziny... godzinny
dwunastej, otwierającej zło
cone w rota do innej przy
szłości, innej przyszłości, jak
innymi są ceny sztucznych
brylantów 1 innych drogich
kamieni ze szkliwa z „Huty
H ortensja”, jak innymi są ce
ny steelonowych skarpetek,
frotowych ręczników, ele
ktrycznych lodówek i luksu
sowych aparatów fotogra
ficznych; przyszłości innej a
jednak trw ałej, jak trw ałym i
są ceny sztucznych futer z
„Telimeny”, glinianych k a r
nawałowych diademów z
„Fabryki Dachówek”, pneu
matycznych napierśników i
cepeliowskich pióropuszów z
farbowanej słomy... Nie bę
dziemy tak małostkowi, nie
będziemy J g k małostkowi,
powtar
(K ry j/ głową za \ku rtyn ą ,
aby się/napić niskoprocento
wego {toina, aperdifu czy
bezprocentowego pjjwa „Gro
dziskiegos
Nie będziemy także tak
małostkowi, ab^.^ sek u n d y
dzielące nas m to w K godzi
ny zapełniaj wylickanlem
zeszłorocznych potknięć
niedociągnięć nii*4»*eresuł
cej nas drodze.., Ża oliwił1

zegary wybiją ową historycz
ną godzinę.
I
oto jesteśmy u schyłku,
tak qie pomyliłem się, u
schyłku starego roku... U
schyłku roku 1958, miejmy
odwagę to powiedzieć: jedną
jeszcze nogą tkw iąc w Sta
rem a już pociągani przez
palec Nowego... całym ciałem
już w Nowem a jeszcze przy
trzymywani
w
drzwiach
przez przytrzaśnięty trok
płaszcza — Starego... Starego,
który już nigdy nie powróci,
jak nie wróci ów pamiętny
rok 13 13 13 przed naszą erą...,
rok, w którym płoty grodzo
no kiełbasami szynkowymi..
dachy pobijano zelówkami
kroponowymi... ludzie cho
dzili w kajdanach ze złota,
załatwiali swe płynne po
trzeby do szczerozłotych noc
ników, jak ludzie Utopii To
masza Morusa (tłumacząc to
łacińskie nazwisko na polski,
Tomasza Głupiego), kaszanka
za sześć złotych nie piekła
jak plaster gorczyczny... ro
ku, o którym Mickiewicz po
PRZEGLĄD PRASY
w iada „O, roku, kto cię wi
dział w naszjfm kraju, pa
W „Szczutku". redagowa
m iętny roku wiosny, roku unym przez poetę i satyryka
rodzaju”.
Włodzimierza
Zagórskiego
(Zegary biją godzinę „za
(1834—1902), znaleźliśmy po
trzy — dw unasta”.)
mysłowy
wierszyk, który
(Kurtyna rozchyla się, na
wydal silę nam w art przyto
scenę wchodzą członkowie
czenia w całości. Toteż go
kompletu redakcyjnego, wy
słannicy ościennych państw,
przytaczamy—
handlu, sztu
k i rozstawia
DRUKARSKA MIŁOSC
się półkolem')
APEL

Rozmawiamy krótko po żołniersku

C E Z A R Y Ć W IE J
chwilowo milczy

(Mikroscena
Lunaparku.
Przez szczelinę w kurtynie
•widać bladą od ciągłego wy
tężonego myślenia
tw arz
wolno-myśliciela
Cezarego
Ćwieja (ojca). Reszta kom
pletu redakcyjnego wraz z
korespondentam i, delegacja
m i zaprzyjaźnionych pism,
■wysłannikami
Ochotniczej
Straży Pożarnej, Pogotowia,
Zakładu Oczyszczania Mia
sta, Wydziału K ultury zaba
wia się w „hula-hoop” za ku
lisami. Dochodzą szmery obracających się obręczy, od
głosy szlagieru „Titine, ach,
Titine” w kam eralnej tran s
pozycji orkiestry symfonicz
nej Polskiego Radia w W ar
szawie.)

sir.
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8 Z TUCE STOSOWA
TEATR Im. St. JARACZ j
pozyskawszy na stanowislfo NEJ'(dek iracje ścienne, wnękierownika
Hterackieg^f— trzaJCepi llaetc.) wciąż panu
znanego z licznych wyjaadówj Ja to sam s stosunki murzyńomiast w dziale
do Paryża i Londynu, 4>rol ' skie,
wciąż góruje wieJan a K otta z Warsza\yy, ni<
model pomnika
wielki, jak do tej poi
, emigranta, Lubił na tym m ajątek. Nato
miast Państw owa Operetka
S°„Lutnia”, pozbywszy się kie;
ARSTWIE NTErów nika Poredy, też na łlo-^YM wciąż zażar
wyra kierowniku Waldenie ta walka podjazdowa pomię
niewielu zyskami pochwalić dzy zwolennikami wykopa
się może.
liskowego impresjonizmu a
TEATR
POWSZECHNY, rzecznikami
muzealnego
jak powszechnie wiadomo, postimpresjonizmu o nagro
nie zaczął być Nowym; nato dy za dzieła abstrakcyjne.
m iast „Nowy” dopiero zwol
ŁÓDZKIE WYDAWNIC
na i powoli zaczyna być sta TWO, HANDEL ŁÓDZKI,
rym...
przeżywszy silny wstrząs
TEATR „ZIEMI ŁÓDZ przy przecenie, do tej pory
K IE J”, porządnie się starze jeszcze nie wie, co pocznie z
jąc za czasów nieodżałowa zapasami
nowych
bubli.
nej pamięci prof. Juliusza
Ale w dziedzinie POCZT 1
Saloniego z Jasła, nadal w
starzeniu się przoduje. Nato TELEGRAFÓW — paczki,
miast teatr SIÓDMA PIĘT chociaż niekiedy wartościo
NAŚCIE, nic do ogólnego we, docierały do adresatów;
starzenia się nie dodajac. pod telegramy, chociaż opóźnione
kierownictwem Igora Sikiryo nie ominęły miejsc właści
kiego jeszcze nie został prze wego zaadresowania; pu
mianowany na Teatr „Kwa bliczne budki telefoniczne,
współpracując na jednym
drans po Siódmej”.
NOWY GMACH TEATRU drucie z Polskim Radiem,
przy ul. Narutowicza wsze walnie przyczyniły się do
lako, zdoławszy w ciągu o- rozpowszechniania trzasków,
statniego dziesięciolecia swej koncertów i uporczywego
budowy porządnie się zesta milczenia.
(Zegar wybija dwunastą.
rzeć, wkrótce będzie obcho
dzić uroczystość wstąpienia Przedmówca zostawszy trzy
w nowe dziesięciolecie swej krotnie podniesionym, kła
szybkośclowości pod hasłem dzie na kolanie Rok 1958, wy
„Przez budowę nowych ruin mierza mu kilka klapsów 1
odchodzi.)
do ich zupełnej niwelacji”.

Lunapark redaguje Zyjrmunt Fijas. Listy prosimy
kierować na adres „Odgło
sy". Łódź. Piotrkowska 90
s adnotacją: „Dla Luna*
.......
1 Wnttn**.
,
Alfred Gogul, Rawa Ruska. wprawiany w ruch pedałami
Jest pan starszym koncypien- jeszcze w powijakach. Wiel
tem w stanie spoczynku. Po kim dobrodziejstwem dla posiadasz elektryczną maszyn dróżująoych kołowymi środ
kę do golenia na napięcie kami lokomocji byłby taki
120—220 wolt. Codziennie pedałowy mechanizm. Cho
chciałbyś się golić a w Rawie ciaż ciężki do noszenia, lecz
Ruskiej elektryczność dość o ileż praktyczniejszy 1 lżej
często szwankuje. Pytasz o szy od przenośnej szlifierki?
Inny napęd do maszynek. U nas zawsze tak: ciągniemy
Odpowiadamy: Jeszcze nie się w ogonie Europy. A po
opracowano
dokumentacji tem mówimy: pisaliśmy o
dla elektrycznych maszynek tym wcześniej, lecz Zachód
pracujących na prądzie z ba ubiegł nas w tej dziedzinie.
teryjek 1 akumulatorów. Po Wiele szczęścia w nowym romysł na przyrząd do golenia kul

Imię i nazwisko:

Tytuł utworu

MIŁYCH ŚWIĄT W GROMIE RODZINY

życzą wszystkim
te r
ifc s r
t« r

Pod redakcją J A N A H U SZCZY

Mnie świta w duszy raj
uroczy,
Gdy spojrzę w twoje piękne

Rok I Nr III

łódź, data stempla pocztowego

N ASZ ODCINEK
POW IEŚCIOW Y:

Teatry, plastyka, sprawy wydawnicze
I m tlz łn tf
CELESTYN CWIEJ: „Po
Świętach też będzie dzień, też
trzeba będzie tańczyć „hula-hoop”.
AMBROŻY CWIEJ: „Wysy
Ir ąc kartki świąteczne z ży
czeniami nic zapomnij podaó
ańresu i dodać: „dziękujemy
za otwarcie drzwi”.
KLARA CWIEJ: „W czasie
karnaw ału miej przed oczy
m a ostrzegawczy slogan dro
gowy: „Nie baw się na jez
dni!"
ONUFRY CWIEJ: „Im wy
stawnie jsze przyjęcie, tym
m niej mów o mankach".
IZYDOR CWIEJ: „Nie za
pominaj o kominiarzach”.

Dzięki dnie] Dorici ptNn
głód druku znacznie zmiriej*
szył się, ale ciągle jeszcze
nie Jest zaspokojony. Tysią
ce poetów 1 fraszkopisów nie
m ają gdzie umieszczać swo
ich utworów. Dlatego poniż
szy kącik postanowiliśmy od
dać do ich dyspozycji. Każdy
czytelnik „Mieszanin" może
go wykorzystać dla swoich
wierszy lirycznych lub fra
szek, uzyskując w ten spo
sób niejakie zadośćuczynie
nie. Kącik ten może stać się
miłą pam iątką nie tylko dla
autora (ki), ale też 1 dla Jego
(jej) rodziny,
znajomych,
przyjaciół!

Są rozmaite w świecie gusta;
Ja koralowe wielbię
•O 1
Miłości słodkich ananasów
Spragniony Jestem bez

(

)

Więc gdy w twe serce miłość
wnika,
To racz mnie wziąć za po

I niech harmonia wieczna
gości;
O, powiedz „kocham"
w znak

Drukować będę tę piosenkę.
Aż mi kochanie oddasz

TRAGICZNA ŚMIERĆ
RODZINY PI1AKA
czyK

za winy
nie popełnione
Już ta k

pięć latek męczysz
się ze mną,
A ojciec pije bez miary.*
Ta moja spowiedź to jest
daremną.
Ach, za cóż cierpim te ka-ryt

Już się nie będę dłużej
m ęczyli,
Tej m ęki ja nie przeżyję.
Najlepsza będzie wspólna
mogiła.
Gdy nas ta ziemia pokryje.„
(d. c. n.)

Z czego śmieje się ten sym
patyczny pan?
Jak twierdzi, śmieje się ■
Łódzkiego Ośrodka Telewizji,
którego program w żadnym
stopniu nie odpowiada możli
wościom olbrzymiego studia,
wyposażonego w nowoczesną i
kosztowną aparaturę—
KALIKST ŁASICZKA

BALLADA
0 MARII TDLEWIGZOWEJ
1
Z JEZIORAN
(Z puścrzny poetyckiej)

ODPOWIEDZ
W Jezioranach huczy wicher,
łka skrzypcowa, srebrna
aria—
Wisi, dynda coś na strychu:
może gacie, może Maria...

Ze na miłości chcesz mnie
piknik
Wieść, zdradza każdy twój

fV

Jeśli gacie to w porządku-.
Jeśli Maria — no to chryjal
Wszak mówiłem jej od
piątku,
źc pokrzywka przecież mija.

Wlęo co ci serce me odpowie,
Umieść to sobie w
n
Jeżeli miłość twa jest
szczera.
To pewnie z niej nie będą

Gdy serce twe nie na żart
bryka,
To możem przejść wnet do

000
Wlęo przede wszystkim się
wyłania
Co do tej kwestii znak

I choćbyś Bóg wie co ml
przyrzekł,
Na miłość wtedy połóż
Lecz gdy wypłynie fałsz Jak
olej
Na wierzch, wnet mnie
uwiezie

U
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KONKURS
Inaczej nleoo wygląda dzi
siejszy odcinek naszego sta
łego cyklu o wybitnych hu
morystach
zagranicznych.
Drukujemy więcej rysunków
— to chyba dobrze... Ale z
rysunkami tymi coś jest nie
w porządku, czegoś tu bra
kuje, prawda? I historyjka
obrazkowa amerykańskiego
rysownika Virgila Partcha
— też jest dziwnie niezrozu
miała...
Nie, nie będziemy Wam
opowiadać bajeczki, ie pogu
biono w drukarni podpisy
rysunków...
Po prostu lepiej, jeśli od
razu powiemy, że dzisiejsze
„Ołówki", to
KONKURS
NIESPODZIANKA a
A w arunki konkursu, w
którym można wygrać cenne
nagrody, są następujące:
1. Przeczytać
dokładnie
następne punkty
reguła-,
mlnu.
2. Do każdego z 13 rysu
neczków należy dopasować
odpowiedni podpis — zestaw
podpisów zamieszczamy po
niżej. Uwaga — tu kryją się
różne pułapki 1 „haczyki":
Niektóre podpisy p o z o r 
n i e pasują do dwóch rysun
ków, ale tylko j e d n o roz
wiązanie jest prawidłowe.
Podpisów jest tylko 12, bo je
den rysunek nie wymaga
uzupełnienia tekstowego, tłu
maczy się bez komentarza.
3. Drogie zadanie konkurso
we — to ułożyć we w łiśclwej kolejności poszczególne
obraoki historyjki VirgUa
Partcha. Jeśli to wykonane
zostanie prawidłowo, pary li
ter na obrazkach ułożą się w
logiczna całość, która stano
wi tekst rozwiązania.
4. Następnie — należy wy
pełnić załączony kupon kon
kursowy. Obok kolejnej l i 
c z b y każdego żartu wpisu
jemy na kuponie l i t e r ę , oznaczającą odpowiedni pod
pis. Obok liczby maleaionego
rysunku bez podpisu pozo
stawiamy p a s t ą k r a t k ę .
W osobnej rubryce, pn.
ROZWIĄZANIE HISTORYJ
KI — . wpisujemy t e k s t
zdania, złożonego z liter na
obrazkach.
I jeszcze — w oddzielnej
rubryczce kuponu wpisuje
my numery dwóch żartów,
które nam się najbardziej
podobały.
5. Wypełniony kupon, n a
klejony na kartę pocztową
należy wysłać na adres re 
dakcji „Odgłosów", Łódź, ul.
Piotrkowska 96, do dnia 5
stycznia 1959 r. (decyduje
data stempla pocztowego).

t*

BA
6.

Autorzy prawidłowych
rozwiązań wezmą udział w
losowaniu

10 oprawionych, kolorowych repro
dukcji

rysunków czołowych
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PODPISY DO ŻARTÓW:
^

i m

A. — No, połowa roboty odwalona...
B. — No, wreszcie się uśmiechnąłeś!
C. — Ja, proszę pana, znam jeszcze wiele takioh nieprzyz
woitych kawałów!
D. — Przecież io moja żona!
E. — Zde.im marynarkę!
F. — Nie odpowiada mi ten zawód, za długo się wycze
kuje!
G. — Przepraszam, ale tak jest mi dużo wygodniej...
H. — Pierwszą zasada: nie patrzeć w dół!
I. — I ty się nawet nie ruszysz, żeby mi pomóc!
K. _ Ależ pan obiecał przyzwoicie się zachowywać..(
L. _ Czy na pewno był bez skarpetek?
M. — Czy to naprawdę takie pilne?

R ed ag u je Z espól. O W ydaw ca: W ydaw nictw o P ra so w e „ P ra sa
Ł ó d zk a" O A dres re d a k c ji: Łódź, P io trk o w s k a 86. Tel. 244-79.
W aru n k i p re n u m e ra ty : m iesięcznie 4 ,- zt, k w a rta ln ie 12,- zl.
R e d ak cja n ie zam ów ionych ręk o p isó w nie zw raca. O P re n u 
m e ra tą p rz y jm u ją w szy stk ie placów ki pocztow e, listonosze
o raz P U P iK ..R uch" - Łódź. u l.' R oosevelta 17. K onto PKO Ł ódź 7 - 6-570 z zaznaczeniem na ,.O dgtosy“ .
D ru k RSW „ P r a s a - - Łódź, Ż w irki 17. Z. 3777- X II. 68.
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NAJBARDZIEJ PODOBAŁY MI SIĘ
DWA ŻARTY NR NR

I
05

ROZWIĄZANIE
HISTORYJKI:
O

CM
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wiąteczno — noworo
czne num ery wszel
kich tygodników, wie
dzione mocą tradycji
1 przyzwyczajeń, urządzać
zwykły (uwaga, kam yk do
własnego ogródka...) n a j
przeróżniejsze korakursy, gry
ifp. Mógłbym — dla pod
trzym ania obyczaju — kon
kurs filmowy ogłosić, kon
kurs upstrzony fotosami (co
byłoby zgodne z ceremo
niałem, jak i się w podob
nych okolicznościach przy
wykło celebrować). Konkurs
taki składałby się z dziesię
ciu pytań:
1. KTO dostał w Sam Se
bastian Grand Prix, czyli
„Złotą Muszlę", a zarazem
I nagnodę związku scena/rzystów hiszpańskich?
2. KOMU przypadła taka*
sam a nagroda w Wenecji,
n a międzynarodowym festi
w alu filmów kirótkometrażowych i eksperym ental
nych?
3. KTO
zdobył
Grand
Brix czyli złoty m edal na
międzynarodowym festiwalu
filmów eksperymentalnych
w Brukseli? I trzecią nagro
dę tamże?
4. KOMU przypadł „Zło
ty Dukat" w Mannheim,
przy okazji międzynarodo
wego festiw alu filmów krótkome(tirBŹ»wych ?
5. KTO w Oberhausen u zyskał zaszczytne wyróżnie
nie, mimo silnej konkuren
cji innych filmów krótkometrażowyah?
6. KOMU przypadła w
Brukseli pierwsza nagroda
miiędizyniaTocforwego festriiwa/lu
fflmów torystycznych i fol
klorystycznych ?
7. KTO przywiósfl trzy n a
grody ( w tym jedna pierw

S

sza) z festiwalu filmów oświatowych w Codk?
8. KOMU przyznano trze
cią nagrodę w Bukareszcie,
na międzynarodowym festi
walu filmów kukiełkowych?
9. KTO uzyskał II nagro
dę podczas weneckiego prze
glądu kronik filmowych?
10. KOMU —• niemal u
schyłku tego samego roku
— przypadło zaszczytne wy
różnienie w San Francisco?
No cóż, pytania się ogło
siło, ale konkursu nie bę
dzie..., Byłby to bowiem
konkurs dziecinnie łatwy. W
dziesięciu punktach zaan-
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PWWtfopodGtanleJ przyjadę
nam powitać nowy, współ
czesny nurt, inne zaintere
sowania...
Słowem pojawia się na
horyzoncie „temat 59". Jego
zapowiedź znaleźć można
choćby w planach zespołu
„RYTM". Reż. Różewicz my
śli o filmie poświęcanym
trudnej młodzieży, reż. Le
nartowicz ma na warsztacie
tematytkę wiejską, a nasz
niedawny rozmówca, reż.
Rybkowski, po cyklu „anatolowym" myśli wziąć się
do filmu o charakterze psy
chologicznym. Byłby to film
poruszający
najbardziej
współczesny i drażliwy za
razem temat, film o lu
dziach z obozów DP.
A WIĘC „TEMAT 59“
— CZYLI
WSPÓŁCZES
NOŚĆ.
PRZEWIJA
SIĘ
ONA — JAK WIEŚĆ NIE
SIE — PRZEZ
PLANY
WIĘKSZOŚCI ZESPOŁÓW.
CZY W OPARCIU O NIĄ
KINEMATOGRAFIA POL
SKA POWTÓRZY SWOJE
TEGOROCZNE SUKCESY?
O ROKU ÓW, KTO CIĘ
WIDZIAŁ
W
NASZYM
KRAJU, TEMU NAPRAW
DĘ TRUDNO JUŻ WYRO
KOWAĆ
O
CZYMKOL
WIEK.. W KAŻDYM RA
ZIE JEDNO NIE ULEGA
KWESTII: MAMY ZA SO
BĄ ROK, W KTÓRYM RO
DZIMA KINEMATOGRA
FIA
NADER
PRĘDKO
ODZYSKAŁA
KREDYT
ZAUFANIA. TERAZ ŁAT
W IEJ JE J BĘDZIE WYRU
SZYĆ W NAJTRUDNIEJ
SZĄ NAWET DROGĘ.

filmie D»vid» L ew a JH m*
na rzece Kwai" — otroymat
tegorocznego „Oscara" (najbardziej cenioną w świecie
nagrodę filmową). Sympaty-t
cznego aktora widzieliśmy w
<„Szajce
z
Lawendowego
Wzgórza". Mało kto pamięta
jednak inną rolę Guincssa w
„Wielkich nadziejach", adap
tacji powieści Dickensa, wy■świetlanej w Polsce przed
paroma laty. Rola Herberta
Pocketta (kreowana także
pod kierunkiem Leana) była
debiutem filmowym Gulnessa. Potem grał Faglna też w
diokensowskim
(ale
sła
bszym) filmie „OIiver Twist".
Największy jednak rozgłos
przyniosła mu w 1951 roku
komedia makabryczna „Nobłesse obłige". Guiness kre
uje tam osiem różnych po
staci! Jako ósmy z kolei kan
dydat do olbrzymiego spad
ku, bohater morduje w tym
filmie siedmiu członków swo
jej rodziny, dokonując za
bójstw w niesłychanie wy
myślny sposób — i zawsze
ma pełne alibi. Guiness gra
między innymi role generała,
admirała, księcia, pastora, ba
— nawet kuzynki — sufraiystki!
Postać pułkownika w „Mo
ście" — to pierwsza „całkiem
serio" rola Guinessa. Pocze
kajmy parę latek, a ten świe
tny, pacyfistyczny film znajALEC GUINESS — za rolę dzie się na naszych ekrapułkownika w słynnym już nach....

?

no tem aty dla felietonistów,
jaiko też powody do pew
nej rozrywki. Słowem wąsy wyszły z mody, sterni
ka posłano na grzybki, a
urząd przezeń kierowany ra 
dośnie począł i przekształcać
swoje oblicze,,* Zresztą nie
tyle tu urząd I odmienił, co
raczej Zespołji Dajmy jed
nak spokój ^szczegółom, I
tak będą one wdzięcznym
polem dla dociekań historyków kina.
Łańcuszek sukcesów świa
towych mówi o jakości obrazów. Ale istnieje jeszcze
dodatkowe zagadnienie: roz
mach aktualnej produkcji.
Andrzej Wajda po błyskot
liwej premierze (filmu „Po
piół i diament") bynajmniej
nie zasiadł na laurach, ale
z miejsca przystąpił do na
kręcania „Lotnej". Jan Ryb
kowski ukończył „Ostatni
strzał^ i pracuje nad dwo
ma filmami z „panaanałolowej" serii. Oba filmy są
nakręcane w łódzkim ate
lier. Korzystam z tego, by
porozmawiać z reżyserem.
— Co pan sądzi o roku
19587
— Długo takiego nie bę
dzie — odpowiada p. Rybko
wski. — Był to rok najcie
kawszy wynikowo, ale przy.
puszczam, że teraz nastąpi
pewne przesilenie, będące
skutkiem
wyczerpania określonej tematyki, W ja 
kimś stopniu podsumowane
zostało
mówienie o woj
nie...
Przypomniała mi się okladka któregoś z niedaw
nych
numerów „Szpilek".
Przerażony
człowieczek,
przytłoczony wojennymi ty
tułami prosi o pokój.
— Czy uważa Pan, pytam
reż. Uybkowskiego, że w owym, obserwowanym przez
nas, spontanicznym mówie
niu o wojnie — kryje się
pewna łatwizna?
— Tak 1 nie. To zależy
___
od konkretnego wypadku.
W każdym ra 5 e teraz naj- FI LMOWA

fenięte zostały tegoroczne osiągnięcia polskiego kina. 1
— to oczywiście „Ewa chce
spać", 2 — „Ostatni dzień
la ta “, 3
„Dom" i „Dwaj
ludzie z szafą", 4 — „Był
sobie raz" i „Podwójne ży
cie ważki", 5 — „Kodeks
Bohema", 6 — „Wesele pod
halańskie", 7 — „Podwójne
życie ważki"', „Życie jest
piękne" i „Koniec drogi", 8
PflMpawwwgp!1

W rokn 1958 odkryty został dla polskiego kina zna
komity aktor — Stefan Bartik. Aktor ten znany jest
łodzianom ze sceny teatru „7.15“. Niestety, przykro o
tym pisać, w wyniku niedawnych przekształceń tegoż
teatru — p. B artika nie oglądamy już na łódzkiej sce
nie. A szkoda, bo obok Dymszy 1 Fijewskiego, mamy
tu do czynienia z niewątpliwym talentem komedio
wym. I nie tylko komediowym. Kto pamięta lirycz
n ą „Piosenkę kataryniarza" z daw nej „Estrady Saty
ry c z n e j" — ten już wic o co chodzi.

powieści
(Dokońceenfe ze ®tr. 9)
tościowa, każda niewątpliwa.
Jedynym bezbłędnym rozwią
zaniem. to przyznanie trzecn
nagród, n to było niemożliwe.
Ostateczny wybór padł na „Ucieczkę" Leona Gomollckiego.
„Jest to powieść nieprzecięt
nej wartości, oryginalna 1 gtę-

<—(fcCyitUr- ; >*•— Polska K ro 
nika Filmowa, 10 — znowu
„Dwaj ludzie z szafą", re
welacyjny debiut młodego
reżysera.
Magiczna 10 — bilans ro
m ansu z Muzą.
Aż nadto tego dobrego
wystarczy, by powtórzyć za
wieszczem
sakram entalne
„o roku ów, kto cię widział
w naszym kraju..." Ale kto
ów rok obaczył ten ciekaw
jak doszło do tej Wielkiej
Odmiany. Są przecież bar
dzo ładne zwroty w rodza
ju „łódź naszego kina wy
płynęła na szerokie wody",
A ta łódź to do niedawna
jeszczie ociężała krypa, któ
rą mimo to byle wir potra
fił powodować bez reszty.
I nikt nie posiadł sztuki,
wydumania, gdzie kończyła
się wina wiatrów a zaczy
nała wina nieudolności ster
nika. Owa nieszczęsna kry
pa, opatrzona szyldem Cen
tralnego Urzędu Kinemato
grafii a sterowana dłonią p.
Borkowicza osiadła z czasem
śliwie na mieliźnie i
cięły szczęśliwie żarów-

boka‘* ■mówi recenzja juro
ra.
Trzecia nagroda — to świa
domy, celowy, przyjazny ukłon
jury w stronę młodego powiościoplsarstwa. „Nigdy na ś w i
cie" Aleksandra Minkowskicfio. to „powieść interesująca,

młodzieńcza, napisana z tem
peramentem t zawziętością".
Ta właśnie „zielona" młodzień
czość, a zarazem świeżość I
odwaga problematyki zwycię
żyła w opinii jury z niewąt
pliwym uszczerbkiem dla dal
szych pozycji o wyższej orga
nizacji artystycznej, lecz niż
szej „odwadze".
Tym uszczerbkiem,
złem,,
nieuniknionym schematyzmu
konkursowego, muszą się „per
dzielić" dwie laureatki koj
kursu.
Wanda KarczewsM
autorka „Odeiścia‘< 1 Józi

BABKA

ŚWIĄTECZNA

Radzymińska. autorka „Spoj
rzenia na brzeg". „Odejścia"
Karczewskiej wywiera wielkie
wrażenie, ale ..brak tej powitści drugiego dna, tego. co się
dawniej nazywało Ideą" —
mówi jedna z recenzji Juror
skich. „Spojrzenie na brzeg"
Radzymińskiej — to p o w ie ś ć
racyjna. „Dola emigranetapowych baraków na
terenleVVnglii, przedstawiona
sób wstrząsający" —
izja. „Jest to bardam potrzebna powieść w 11ijterąttirze polskiej".

w

r

(Fot. K, Komorowski, „Magazyn Polski*)
iCSPMMNnnnMRPPiRipiigi

Wreszcie ostatnia z pozycji
nagrodzonych, „Za dużo słoń
ca" Eugeniusza Kabatca
to
znowu, podobnie jak u Minkowskiego, jedna z for dana
młodej literaturze.
Jury wyróżniło pięć pow'eścl. Tylko tyle na życzenie
Wydawnictwa.
Wyróżnienie
bowiem jest zobowiązaniem.
Wydawnictwo Łódzkie n'e ma
rozległego limitu, ma ograni
czony plan finansowy 1 wy
dawniczy. toteż musi podej
mować ostrożne decyzje. Je
żeli chodzi o wyróżnienia, mo

gło Ich być nie pięć, lecz co
najmniej piętnaście. Co wię
cej, z ocen i szczegółowych dy
skusji wynika, że wśród ma
teriałów konkursu kryje się
ponad pięćdziesiąt
pozycji
godnych uwagi, nie zawszą
jeszcze zasługujących na wy
danie, ale dających podstawę
do współpracy Wydawnictwa
z autorem. Przypuszczam, że
Wydawnictwu łódzkiemu ud*
się wykorzystać część najcie
kawszych materiałów.
STANISŁAW CZERNIK

do następnych numerów, w
których sprawozdawca Wi
tryny Księgarskiej ma n a
dzieję wywalczyć sobie na
leżny „obszar życiowy". A
oto,
co
poleciłbym dla
młodszych: .Lucyna Siecie
chowa: M oralista i wagancl,
Kazimiera Iłłakowiczówna:
Bajeczna opowieść o króle
wiczu La-Fi-Czaniu, o żoł
nierzu Soju I dziewczynce
Kio (piękne i tanie wyda
nie czytelnikowskie z ilu
stracjam i Bożeny Truchanowskiej i Wiesława M aj
chrzaka — można również
polecić „dla starszych1’), urocze baśnie Antoniny Do
mańskiej — Przy kominku
(wyd.
Naszej
Księgarni),
ilustrował A. Kobzdej, Ge
orga Macdonald — Na
(Dokończenie ze str. 6)
się do wymienienia zaled skrzydłach Północnej Wiwie kilku pozycji (przysło- chury w tłumaczeniu Ireny
wiowy brak miejsca) odsy- Tuwim, ilustrowana przez
łając naszych Czytelników Danutę Rewkowicz-Niemier-

WESOŁYCH ŚWIĄT
ORAZ

PO M Y ŚLN E G O N O W E G O RO KU
wszystkim Konsumentom;
Gościom

i Pracownikom

ŻYCZY

DYREKCJA ŁÓDZKICH ZAKŁADÓW GASTRONOMICZNYCH ŁÓDŹ,

O B R O Ń C Ó W

-ZACHÓO

S T A L I N G.R A D U

2

PODZIĘKOWANIE
za trud i wysiłek włożony w przedterminowe
wykonanie zadań produkcyjnych
s k ł a d a oraz ż y c z y

WESOŁYCH ŚWIĄT i POMYŚLNEGO NOWEGO ROKU

Najwier
n i ej b z y m
Współprao ownikom
KolegomDrukarzom
serdeczne
życzenia
świąteozne
i
n o w o r o o zn e
składa
Zespół

ską. Są to, rzecz prooW
książki „pierwsze lepsze" z
brzegu, ale zasługujące nie
wątpliwie na to, aby je wy
nosić „pod niebiosa". Za
chęcam do spaceru i obej
rzenia wszystkich witryn
księgarskich. A co dla sta r
szych? Tu można wybierać
„do woli". Od Encyklopedii
staropolskiej Glogera (wspa
niały prezent!) 1 Łozińskie
go Prawem i lewem aż do
Burzliwego życia Lejzorka
Erenburga.
Piszę: aż do
Burzliwego życia, ponieważ
kosztuje ono bardzo tanio,
bo 10 złotych. A jest to
cena, którą coraz rzadziej
spotykamy na - książkach.
Czytelnik, który śledzi nasz
dział
recenzyjny,
będzie
miał ułatwione zadanie przy
wyborze odpowiedniej lek
tury. W przyszłym roku
postaramy się ten dział roz
budować i wzbogacić.

D Y R E KC J A ,
R A D A ROBOTNICZA, R A D A Z A K Ł A D O W A

oraz
PODSTAWOWA

PODZIĘKOWANIE
Załodze za t r u d i w y s i ł e k
włożony p r z y r e a l i z a c j i
pl anu n a s z e g o

O R G A NI Z A CJ A P A R T Y J N A

ŁÓDZKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA REMONTOWO-BUDOWLANEGO PRZEMYSŁU LEKKIEGD
W ŁODZI, UL. PIOTRKOWSKA 171

PODZIĘKOWANIE

WESOŁYCH ŚWIĄT
POMYŚLNEGO NOWEGO ROKU
wszystkim Odbiorcom
Dostawcom i Pracownikom

DYREKCJA MHD KWIATY
UL.

P W>T R K O W S K A

składa

M3

składa oraz życzy

oraz

wszystkim osobom życzliwym współpracującym
z naszą spółdzielnią ż y c z y
RADA NADZORCZA i ZARZĄD

POWSZECHNEJ SPÓŁDZIELNI SPOZYWCOW
w Łodzi

ARTYKUŁY PRZEMYSŁOWE ŁÓDŹ, Piotrkowska 29

i Podstawowa Organizacja Partyjna

ipektjj MHD ARTYKUŁÓW PRZEMYSŁOWYCH i RÓŻNYCH

DYREKCJA,
RADA ROBOTNICZA,
RADA ZAKŁADOWA, .
oraz PODSTAWOWA
ORGANIZACJA PARTYJNA

Ł Ó D Ź , ul. Piotrkowska 113

PODZIĘKOWANIE
Załodze za trud i wysiłek włożony
w przedterminowe wykonanie planu rocznego
s k ł a d a oraz ż y c z y

Z. P. B. im, CZESŁAWA SZYMAŃSKIEGO
ŁÓDŹ, UL. RZGOWSKA 26/28

I

—

dużo szczęścia osobistego —
wszystkim Członkom
Konsumentom oraz Pracownikom
Powszechnej Spółdzielni Spożywców
życzy
R A D A NADZOR CZA , R A D A Z A K Ł A D O W A
I ZARZĄD

PSS ŁÓDŹ — WSCHÓD

u l . p i o t r k o w s k a Nr 29

KONSUMENTOM KAWIARNIANYM
Dostawcom, Odbiorcom wyrobów cukierniczych
oraz Pracownikom

WESOŁYCH ŚWIAT
i
SZCZĘŚLIWEGO NOW EGO ROKU
życzy
Dyrekcja

Łódzkich

Zakładów

Gastronomicznych - KAWIARNIE

WESOŁYCH ŚWIĄT
POMYŚLNEGO NOWEGO ROKU
« D Y R E KC J A , R A D A Z A K Ł A D O W A
I

PODSTAWOWA

O D D Z IA Ł w Ł O D Z I. Ul. Piotrkowska 171

CAŁEJ JA Ł O D Z E

wszystkim swoim Pra
cownikom,

OR GA NI ZA C JA P A R T Y J N A

SPO ŁEC Z N EG O PRZEDSIĘBIORSTW A BU D O W LA N EG O

POMYŚLNEGO
NOWEGO ROKU
1959

za trud i wysiłek włożony w przedterminowe
wykonanie planu
składa serdeczne podziękowanie i jednocześnie
życzy

Odbiorcom,

Dostawcom i Klientom

WESOŁYCH ŚWIĄT
'
oraz POMYŚLNEGO NOWEGO HUKU

życzy

Dyrekcja, Rada Zakładow a

WESOŁYCH ŚWIAT I SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU
—
dużo szczęścia osobistego —
wszystkim Członkom Spółdzielni Spożywców
innym Konsumentom, Dostawcom

oraz

W E S O Ł Y C H ŚW IA T
i P O M Y Ś L N E G O NOW EGO RO KU

W E S O Ł Y C H ŚWIAT
I POMYŚLNEGO
NOWEGO ROKO

ż y czy

Ł Ó D Ź ,

p r z e d s i ę b i o r s t w a

Załodze za trud i
wysiłek w ł o ż o n y
w przedterminowe
w ykonanie p lan u
rocznego

życzy
DYREKCJA,
RADA ZAKŁADOWA,
RADA ROBOTNICZA
oraz PODSTAWOWA
ORGANIZACJA PARTYJNA

POMYŚLNEGO NOWEGO ROKU
dużo szczęścia osobistego i dalszej owocnej pracy
R A D A Z A K Ł A D O W A , R A D A ROBOTNICZA
P O D S T A W O W A O R GA NI Z AC J A P A R T Y J N A
I DYREKCJA

ZAKŁADÓW PRZEMYSŁU DZIEWIARSKIEGO

„OLIMPIA 44

Z.p.W. im. A N D R Z E J A S T R U G A

Ł C D 2, PIOTRKOWSKA 242

U d i , ul. Slanklew lcsa 70

DUŻO SZCZĘŚCIA W NOWYM ROKU
- i najw yższych w ygranych!
ż y c z y

wszystkim

Graczom i Sympatykom

Oddział Wojewódzki Państwowego Przedsiębiorstwa

Totalizator Sportowy
w Łodzi
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