W p ta n o do ko n lro iw p e r i o d y k i

”

" ' ' “ “- "i W rpołrw tai kL *

—

a la

D o r o s ły c h

UtSL

Rok III. ŁÓDŹ, 31 lipca 1960 r.
!\lr 3 0 (126}

2i z t i

PONADTO

ZD JĘC IA

TEGO AUTORA

u/ num er za

Fotografował Andrzej Kondratiuk
ZAM IESZCZAM Y NA STR: 3, 5 i 8

Motorówka
zawinęła do
portu rybackiego w Trze
bieży. Jest to jedna z kilku
baz
spółdzielni
rybackiej
CERTA gospodarującej na
Zalewie Szczecińskim, spół
dzielni największej w kraju
pod względem ilości człon
ków i wielkości produkcji.
Rybacy CERTY wyprawia
ją się na połowy nie tylko
na Zalew Szczeciński, Ka
mieński, na Jezioro Dąbskie,
w rejon Dolnej Odry i Regalicy. Ich kutry pojawiają
się w Zatoce Pomorskiej i
w rejonie Bomholmu.
Dziś jednak mówić będzie
my o połowach na wodach
związanych z nurtem Odry.
Dlaczego, zobaczymy
za
chwilę.
Tymczasem mały opis ry
backiej wsi. Pochwalmy tu
urok rozwieszonych
sieci
igrających w słońcu,
po
chwalmy piękno drzemiące
go dziś pod melancholijną
błękitnawą mgiełką Zalewu,
masy wody liczącej sobie
wraz.
z
przyległościami
92.500 hektarów, posłuchaj
my turkotu
próbowanych
przy nadbrzeżu silników ry
backich łodzi, przyjrzyjmy
się uważniej ludziom o oczach czerwonych po nie
przespanej nocy (zdejmowali
sieci na Dąbskim). Za chwi
lę nie będzie już na to
czasu Utoniemy w proble
mach, liczbach, procentach,
trzeba będzie spojrzeć na
smakowitego węgorza, san
dacza, szczupaka,
okonia,
certę, bolenia, lina i sieje,
przez pryzmat ekonomicz
ny, znaczy większy niż naj
większy półmisek. Nie bę
dziemy mówić o porcjach,
ale o tonnach ryb...
ZALEW IE,
PRZEDSTAW SIĘ...
Zalew
Szczeciński jewt
ujściowym
rozlewiskiem
Odry. Powstał on w daw
niejszych epokach geologi
cznych przez odcięcie obec
nej Zatoki Pomorskiej od
otwartego morza. To od
cięcie oraz działanie Odry
nadały zbiornikowi nie tylko
charakter słodkowodny, ale
wpłynęły również na żyz
ność wód poprzez groma
dzenie w nich licznych sub
stancji organicznych spły
wających z całego dorzecza.
Zalew Szczeciński jest obecnie najbardziej wydaj
nym zbiornikiem rybnym w
Polsce, Roczny lim it odło
wów ustalony na podstawie
haddń i obserwacji wynosii
3200 ton ryby rocznie. Pro
centowo
łowi
się
tutaj:
l«afccm 05 woc, płoci 22

Tekst i zdjęcia: W IESŁAW M A CH EJKO

proc. sandacza 19 proc. wę
gorza 6,9 proc. dalej idą
wymienione już poprzednio
ryby, do których doliczamy
jeszcze ukleję, stynkę i jazgarza. Polowy
w
latach
1948—52 wynosiły średnio w
roku 2700 ton to jest. 56
kilogramów z hektara. Tłu
maczy się to tym. że znacz
na masa ryby nagromadzi
ła się tu w okresie wojen
nym. W latach 52— 56 ło
wiono 2200 ton (mówimy
oały czas o części polskiej
tj. o obszarze 51.400 hek
tarów), a w latach 1957—
59 zaledwie 1.700 ton,.
W RÓĆM Y
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stosunkowo sprzęt (90 pro
cent łodzi posiada silniki)
i bogate tereny połowów,
są zadowoleni ze swej pra
cy.
Tymczasem,
niestety,
życie ich ma coraz więcej
cieni niż blasków, zaś naj
większą
zgryzotę stanowi
fenol. Dochodzą jefacze inne
ale sprawa zatruwania wód
ściekami
przemysłowymi
właśnie tu, w osadach ry
backich nad Zalewem i w
dorzeczu dolnej Odry, spę-
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Aby powiedzieć o przy
czynach tego stanu rzeczy
wróćmy do rybaków spół
dzielni CERTA. Na pierw
szy rzut oka wydawać by
sie mojjło, że mając dobry

Trzebież

Cena 1 xł

Czy jedłnek
współcześni
adwokaci potrafiliby zdo
być » ę na takie przemó
wienia,
jakie
wygłaszali
„wielcy mówcy" w politycz
nych, czy sensacyjnych pro
cesach? — Nie mam co do
tego żadnej wątpliwości.
Oczywiście,
nie
wszyscy
byliby złotoustymi, podob
nie jak poprzednio byli ni
m i tylko nielicOTiii. Jadnakż,
na naszym łódzkim teren e
są adwokaci i to nie tylko
spośród starszej
generacji
lecz i młodzi, którzy w sto
Kró^We reminiscencje %
sownych okolicznościach nie
głośnego w s-woim czaple
przynieśliby wstydu swoim
procesu Umińskiej o zabój
ppprzednikom z ubiegłych
stwo narzeczonego i przemó
generacji.
wienia jej obrońcy — znako.
Dlatego
ośmielam
się
mitego adwokata francuskie,
twierdzić, że zarówno teza
go Henrj r&obeita, stanowią
0 obniżaniu poziomu kultu
wstęp do felietonu Włady
ry narodowej jak i melan
sława
Ryrrikiewicza
pod
cholijne porównania prze
patetycznym tytułem
szłości z terażniejszo‘cią są
le*tra na rozdrożu". Chodzi
z gruntu fałszywe.
oczywiście o naszą palestry:
że adwokaci zrezygnowali
Felietony nie porrtjają
z dawnych
„szlachetnych
zespołów adwokackich. Nie
ambicji publicystycznych i
kruszę kopii o doskonałość
organizacji zespołowych. Po
di i ennikarskich44,
że brak
jest
w prasie codzienne.)
paroletnim
doświadczeniu
sprawozdań
z
interesują
wymagają
one
naprawy.
Sam o tym wiele mówiłam
cych procesów, że nazwiska
1 na Zjeździe Adwokatury i
„zlotoustych oratorów me
niejedno w naszej prasie za
cenasów nie docierają, jak.
wodowej o tym napisałem.
niegdyś, do wiadomości pu
Dążymy do naprawy i
blicznej".
Przyczynę tego zjawiska
osiągniemy ją. Ale i w tej
autor obiecał wyjaśnić w
dziedzinie nie można upajać
swym następnym felietonie
się słowami lekkomyślnej
p.t. „Aby żyć".
krytyki.
Mam zaszczyt zmąć sza
Chcę przejść do konklu
nownego
autora,
zresztą
zji. Największą krzywdą,
doskonałego pisarza, z cza ;: y g m u n t a l b r e c h t
jaka spotyka
adwokaturę
sów jeszcze, gdy sam parał
jest uogólnianie zachodzą
,v;q '/ai wodem adiwokata, i
cych gorszących wypadków.
ten właśnie wzgląd w pi>łąProszę wskazać zawód, w
czendu z powagą i poczytktórym nie ma parszywych
po.ścią pisma, które użyczy
owiec. Samorząd palestry
ło sw;«-h szpalt jego uwa
ściga takie wypadki bezli
gom, .skłonił mnie do za
tośnie
za pełną moralną
brania j?łoe’ii, jakgdyby w
aprobatą całej adwokatury.
odpowiedzi. Bo czyż któ
Istotnym
wykrzywieniem
rykolwiek z adwokatów, je- •
obrazu
adwokatury
jest
żeli, jak powinien, szanuje
również fakt, że krytycy
siebie i «wój zawód, może
parzą na nią z reguły pod
Uwagi o adwokaturze
przełknąć tak subtelnie po
kątem widzenia spraw kar
stawiony „zarzut: „adwoka
wiciele innych zawodów, warszawski i wielkopolski nych, Wyniika to ze znacz
tura w Piosnce Ludowej ze
Stanisława Szewca, a także nej łatwości takiego patrzę
słkodą dla- zawodu obroń- dbający o swój wszechstron literacki Olgierda Missuny, nia. Nie wulgaryzując pro
nie
aktualizowany
poziom
czego i offoiriej kultury na
blemu trzeba przypomnieć
wiedzy, żalimy się raczej, dają przekonywujące dowo
rodowej obniżyła zastrasza
niemiecik;e
powiedzonko
iż zaledwie przy dużym dy tego, co może zaintereso
jąco portom V'
i czy
„kein ciwilist, kein Jurist".
wać publicanoać, a obrońcy
wysiłku
udaje
nam
się
prze
nie zoprzepaścUa ju ż dorob
Dziedzina, cywilistylki jest
dać sposobność pełnego roz
ku i tuHetnych tradycji pa- ozytać z tygodnia na ty winięcia talentu.
nieporównanie obss’.emiej*ra
dzień to, co podne było czy
lertry poto/ci ej".
Wniosek, że tęsknimy do i nie słyszy się krytyki z
tania. Rzadko spotykałem
tej dziedziny pracy adwo
Ten ■praemtly fragment
się s takimi żalami w ftkr.e takich właśnie procesów,
kackiej. Nie spoglądajmy
pochodzi już z felietonu
snę międzywojennym, czy byłby jak najbardziej nie
„Aby żyć“, a więc z tej czę wcześniejszym.
dorzeczny; jednakże postu więc na zawód oczyma za
słoniętymi przed pełnym
ści wywodów, które we- j
Przeszłość
najczęściej lat pojmowania różnic w obrazem. Nie popadajmy w
dłut? zapowiedzi m ają w y
pracy
adwokata
w
zmie
jaśnieć przyczynę „Palestry wspominana jest z rew/ze- nionych epokach jest chyba depresję, uwłaczającą pv.iw dłow ej ocenie rzeczywi
iia rozdrożu". To już nie wnieniem i łezką, że daw uzasadniony.
niej to przecież było lepiej.
stości. Zawsze byli adwo
rozdroże, to zdecydowana
Nieprawdą
.iest,
że
nie
I młodzież była lepsza i
kaci wybitni i słabsi, rze
katastrofa!
moralność wyższa i wspo mamy doskonałych sprawo
telni
i
mniej
wrażl.w!
Zdaje mi si<J. że po prze.
mina się postaci, do któ zdawców sądowych, ponie etycznie.
Korzystane
z
czytamu
obydwu
felieto
rych
tak
nie
dorastają waż można by powołać ^ tu
nów udenta niezwykła dy współcześni. .Test to oczy choćby tylko Wandę tal- naganiaczy nie jest zjawi
skiem
współczesnym:
w
sproporcja pomiędzy przyto
wiście złudzenie. Wielkość kowską, której sprawozda kancelariach
'indywidual
czoną t«zą. jakże miażdżącą
tworzy często historia, bo nia są świetne i publikowa nych
uprawiane było w
naszą adwokaturę, a prze
nic przekazuje potomnym ne również poza fachową
słankami mającymi spełniać pełnych postaci, przekazu prasą (Przekrój); nie wy szerszym zakresie niż w
zespołowej organizacji pra
rolę dowodów. Oto oae:
je tylko ich czyny, ocenia mieniam szeregu doskona cy.
adwokatura nic nie czytuje,
ne współcześnie przez nią łych sprawozdawców z „Pra
nawet swego własnego orga
Nigdy nie twierdziliśmy,
jako wielkie. Ma to takie wa i Życia".
nu( takiego zdania jest p. złe skutki, że niejeden, zna
że stan naszego zawodu jest
Dlaczego codzienna pra w pełni zadowalający, ale
E. Witkowska), zespoły ad
jąc własne słabe strony, sa nie drukuje sprawo/dań
wokackie nie zabezpieczają
może doznawać w zestawie sądowych z uwzględnieniem wciąż go naprawiamy i jest
równomierności
dochodów,
niu ze spiżowymi postacia przemówień obrończych — coraz lepszy, a nie odwrot
adwokaci nadużywają nie
nie!
mi
htetoru
szkodliwego
me wiem. Są
świadomości swych klien kompleksu niższości. Dlate dokładnie
Jestem zwolennikiem roz
tów, v>owohljąc się na swe go właśnie Boy uważał za dzę jednak, że składają się
na tó dwie przyczyny: brak szerzenia uprawnień rad ad
„chody-1, prasa nie wycńwa pożyteczne
odbrąza wianie dostatecznie
wokackich wobec zespołów,
sensacyjnych
la jak dawniej popisów ora
postaci.
procesów oraz pewna po a kierownika zespołu wobcc
‘.orskich świetnych mów
Samorząd
Z pewnością spojrzenie na wściągliwość
pozostała
z jego całonków.
ców, a nade wszystko —
adwokaci zamiast bić się w adwokaturę doby ubiegłej okresu, kiedy sprawozdania nie oznacza samowoli. Po
nie jest pozbawione wpły składały się szablonowo ze winien on dysponować sil
piersi podejmują beznadziej
nymi sankcjami. Wartość
wu tego specyficznego pa- streszczenia aktu oskarżenia,
ną i nieudolną obronę swej
tizenia na przesełość, a prze stwierdzenia, że prokurator jego polega nie na toleran
„niesłusznej i przegranej'*
cież, ja k mówi Owidiusz -- udowodnił winę oskarżone cji, lecz na dobrej znajo
sprawy.
, ,
mości specyficznych wa
Sz. Autor twierdzi, że chwalimy dawne czasy, lecz go oraz wątłej uwagi, iż
runków zawodu, co daje
swym felietonem w „No w naszych czasach żyjemy. obrońca usiłował doweśfc
wwzys t k Łm jego członkom
Trzeba także pamiętać, że jego niewinności.
wej Kulturze11 ściągnął na
rękojmię najlepszego spra
istnieje jakieś prawo rozszy
swą głowę gromy ze strony
•leżeli już mowa o sprawo wowania władzy.
frowywane przez hi6toriodziekana Rady Adwokack ej
zdaniach z procesów, to ca
zofów
i
socjologów,
wedrug
Tak się składa, żc podob
w Lodzi. Jestem innego zda
ły przebiegł procesu Gorgonia. Wydaje mi się. że ra którego pewne okresy wv- nowej IK C podawał według nie jak przed paru laty wy
dawaly
całe
p'ejady
mieniamy z Sz. autorem
szka ówczesna polemika by
stenogramu
z
wyjątkiem
felietonów poglądy w okre
ła dla obu stron pożytecz gwiazd we wszystkich dzie tych części, które odbywały
na. To ja właśnie wysuną dzinach kultury i cywiliza się przy drzwiach zamknię sie kanikuły. Jestem pe
wien, że nie kanikułą wy
łem na czoło ówczesnych cji, inne natomiast charak
tych. Oczywiście podane by
bolączek zawodowych spra teryzowały się raczej ich ły w dosłownym brzmieniu miana ta jest spowodowa
wę ..chodów", która w fe brakiem. Dotyczy to rów zarówno mowy oskaiżyciel- na. Mam nadzieję, że jeśli
lietonie „Aby żyć“ zakwali nież i znakomitych repre skle jak i obrończe. Nie po paru latach będziemy
fikowana jest właśnie zgod zentantów adwokatury. Jeś twierdzę, że to było dobre. znowu mieli sposobność za
nie z
moim
ówczesnym li jednak uwagi te powią Szczególniej gdy rozczyty stanawiania się nad adwo
twierdzeneim. Tylko że od zać z treścią felietonów, to wała się w tym młodzież. katurą, to zdania nasze o
tego czasu minęło wiele lat trzeba podkreślić, że wymię Przypominam to tylko dla niej będą bardziej zbliżone.
i zjawisko „chodów1., dzięki nia ją one nazwiska wyłącz
Niech mi wolno będzie
tego, że dotyczy to innej
właściwej polityce Ministra nie obrońców kornych, co
przytoczyć klasyczną for
epoki; sprawozdania tego
czyni
niezasłużoną
krzywdę
Sprawiedliwości" w dziedzi
cywllistom, typu są obecnie nie do po mułkę z mów obrończych
nie zasalania adwokatury o- prawnikom
greckich
orato
kształtującym
normalny
łed myślenia, jednakże nic jest dawnych
*obami przechodzącymi do
to przecież z winy adwoka rów: „Ja swoje powiedzie
niej z innych
zawodów społeczny, także pomija e- tury. po prostu byłoby nie łem. Słyszeliście, Macie oprawniczych, znacznie osła pokę. w której „złotouste"
tylko niepotrzebne lecz z braz rzeczy. Wydajcie w ybło Dzisiaj można już z «u obrony miałv zupełnie s«;.ie
rok“.
pewnością j szkodliwe.
gólną
pożywką.
pełnym
prawdopodobieńst
wem powiedzieć, że powoiy
wanie *ię na „chody" jest
oszustwem, a otaczanie ja*
kiejś poataci nimbem cu
downych możliwości — mi
etyfikacją.
Powróćmy jednak do przy
czyn beanadz ejnej dekadeu
cji przypisywanej adwoka
turze w obydwu felietonach.
Nie ma oczywiście w tej
chwili żadnego znaczenia, że
niektóre z firzytoczonych
przyczyn są już raczej s-kut
kami, nieistotna jest bo
wiem ścisłość formalnie lo
giczna. Wprawdzie Demokryt mawiał, że woli zna
leźć przyczynowe wyjaśnie
nie choćby jednego zjawi
ska, niż zostać królem per
skim, jednakże w danym ra
zie chodzi o zupełnie szikico
we ustosunkowanie się do,
nazwijm y to zarzutów, P°d
adresem adwokatury. I
jestem w tym korzystnym
położeniu, że mana żywe
wspomnienia o adwokaturze
minionego okresu, a zara
zem bezpośrednią możność
obserwowania pracy naszych
palestrantów z bliska. Nie
sprawiedliwy je6t zarzut, że
nie interesują się oni lite
raturą fachową, naukową i
piękną. Jestem pewien, żo
wyniki
ankiety
w
tym
wziględzie potwierdziłyby, że
biblioteki prywatne wśród
nas nie obfitowały nigdy w
taką ilość dzieł, jak obec
nie. Podobnie jak przedsta-

Mowa obrońcy karnego,
który stapał się w jedno
z bronionym
klientem po
litycznym, mogła być i mu
siała być inna, aniżeli mo
wa w obronie złodzieja gro
sza publicznego w pospo
litych sprawach o przestęp
stwa gospodarcze. Przecież
rozpłomienić się obrońca
no że tylko w pierwszej ka
tegorii spraw.
Innym rodzajem sposob
ności, która w minionej ePo
ce dawała tworzywo dla
sztuki
krasomówczej,
to
sensacyjne procesy krymi
nalne, zwłaszcza wśród ary
stokracji, wybitnych przed
stawicieli sztuki, czasem i
duchowieństwa
(Damazy
Macoch), czasami oplatane
prawdziwymi
zagadkami
faktycznymi i psychologicz
nymi (Gorgonowa). Na kan
wie tych sensacyjnych prze
stępstw obrońcy wznosili
się do wyżyn sztuki two
rzyli powieści psycholog iczno-kiyminalne.
I dzisiaj interesuje czy
telnika, czy Alfred Potocki
miał syna (Prawo i Zych5
n,r 7 1960), ale przecież
proces wytoczony hr. Izubeli
Węaiersk: ej-Kwileckiej
z domu Bnińsikiej o sfingo
wanie urodzenia syna, elek
tryzował w latach dziewięć
dziesiątych Polskę pod trze
ma zaborami, a całej pra
sie dostarczał K-matyki przez
szereg
miesięcy.
Pitavele

Wspomnienia
i rzeczywistość

fta&za ózkóika

A w górze księżyc
Kilkanaście
gazet
pol rach przedmałżeńskich mło
skich wydrukowało artykuł dzieży. Powiedziałbym na
p. Ireny Krzywickiej,
w wet, żc w ostatnich lalach
którym znakomita publicy obserwujemy pewien mały
stka obwieściła, że nic ist renesansik materialnej kal
nieje już problem staropa kulacji towarzyszącej _ pla
nieństwa i samotności ko nom matrymonialnym i re
biet, bowiem uzyskały one gres w tej dziedzinie w sto
zawód, obyczajowa wolność sunku do pierwszego powo
nawiązywania luźnych zwią jennego dziesięciolecia.
Ale
oczywiście
są
to
zków z mężczyznami i moż
wszystko relikty przeszłości,
ność rodzenia „panieńskich
zjawiska szczątkowe, mimo
dzieci.
że masowe, to przecież nie
Artykułowi temu z pozoru reprezentatywne dla współ
nie można nic zarzucić. Ro czesnego obyczaju.
zumowanie
Autorki
_ma
Otóż właśnie chciałem wic
swoją wewnętrzną
logikę. zastrzec, że te nieautentycz
Nostorka publicystyki oby ne jako legitymacja
lat
czajowej
odw<il uje się do sześćdziesiątych zjawiska zo
czasów Czechowa, wspomi stawiam na boku.
oo tena jak to wówczas trzeba czyni p. Krzywicka i ce e m u
było mieć posag, a jego brak się dziwię. Obcjrzmy współ
gwarantował życiowy dra czesność autentyczną.
mat, jak to „puszczanie się“
Współczesny osesek pici
panny bez szansy na ożenek żeńskiej rodzi się z równo
powodowało jej
generalną uprawnieniem w kieszeni.
życiową upadłość,
jak to Nie tylko potencjalnym, za
kobiety wówczas nie miały zwyczaj rzeczywistym i zo
zawodu i nie pracowały. A staje dq takiej pozycji ży
teraz — istny raj.
Posagi ciowej przysposobiony. Prze
diabli wzięli. Kobiety pra de wszystkim poprzez nau
cują i mogą same sobie u- kę zawodu.
Kiedy damski
rządzać życie.
Damskiego egzemplarz dochodzi do ro
łóżka nic trzeba koniecznie zumu, zadowolony jest z tej
pokrapiać
święconą wodą swojej sytuacji.
uważa ją
ani pieczętować
pieczęcią za normalną,
naturalną i
l'rzędu
Stanu Cywilnego, pożądaną.
A polem tylko
żeby spełniało swoje pożyt marzy o tym. żeby owo zre
ki spoza B estii pana Mor- alizowane już równoupraw
feusza. a panna może so nienie jak najrychlej „ s p r z e 
bie sprawić nawet dziecko dać", wymienić, unicestwić:
bez nijakiej dla sie szkody, szuka męża.
jeśli tylko los z kolei spra
Na zdrowy rozum zdawać
wi, że będzie mieszkać w by się mogło, że kobiety,
dużym, a nie małym mieś zdobywszy
wartościowy
i
cie, » jej krewni, znajomi równoplatny z mężczyznami
i sąsiedzi
akurat należeć zawód podzielą się na te,
bedą do Stowarzyszenia A- które pragną szybkiego zatcistów, nie zaś bractwa ró mężcia, marzą o tradycyj
żańcowego i będą in corpo- nym modelu życia i swojej
re habilitowani na Uniwer
pozycji
żony i matki —
sytecie, a nic dyplomowani zmodyfikowanej lub nic eżyciowo w maglu.
lemenłem pracy zawodowej,
No cóż,
w ten sposób i na te, które świadome do
można napisać i poemat li brodziejstw swojej sytuacj’
ryczny o łódzkim tramwa wyrzekną się zamążpójścla
ju, jako cudownym wytwo lub też odłożą je na dalszą
rze
techniki i czarownym
przyszłość.
dobrodziejstwie. Wystarczy
Jest rzeczą zadziwiającą,
Ko zestawić z epoką konia żc ta druga kategoria mło
i
mas.oweKo
perpedesu. dych kobiet lub dziewcząt
Można zakochać się też w w ogóle nie istnieje. Przy
naszym
'handlu,
o
ileż najmniej są to egzemplarze
sprawniejszym od kupiec zupełnie nadzwyczajne, bądź
kich karawan na burszty też osoby, którym nie uda
nowym szlaku 5 można li ło się wyjść za mąż i dora
znąć, że Ciuksza przez ra biają do tego ideologię albo
dio to Mozart w porówna kobiety o zaznanych
już
niu ze sztajerkicm granym smutnych
doświadczeniach
przed stuleciem na podwó — rozczarowane.
rzu.
Dla współczesnej dziew
Pani
Irena
Krzywicka czyny w ogóle nie istnieje
przed kilkudziesięciu
laty alternatywa samotnego mie
była generalnym prokurato szkania, pracy, której m a
rem w sprawach społeczno- terialne ow'oce byłyby sa
obyczajowych. Jeśli współ motnic konsumowane z po
czesny ich kształt zyskał w żytkiem dla jej stopy życio
niej namiętnego adwokata, wej, ośmiogodzinnego dnia
to tylko dlatego, żc — bo pracy, po którym całc po
ję się — pozostała ona na południe byłoby przeznaczo
punkcie obserwacyjnym za ne wyłącznie
dla siebie,
jętym ongiś i z niego to związków z mężczyzną czy
kieruje lunetę w przeszłość mężczyznami nie opartych
i przyszłość. Jej punkt od nie tylko o ślub, ale i o
niesienia pozostał niezmien wspólnotę mieszkaniowa I
ny w czasie.
Dobrym we materialną. A więc związ
współczesności
jest
wiec ków' zda się bardziej atrak
dla niej to, co jest wyśmie cyjnych, bo nic pociągają
nite nic jak na naszii epo cych za sobą całej życiowej
kę. ale jak na czasy dwu prozy...
dziestolecia.
A to wszystko stanowi re
*
alną zda się we współcze
Zanim powńem kilka słów sności możliwość, I atrak
0 meritum tematu podjęte cyjność tak
pomyślanego
go przez p. Krzywicką, po życia jest chyba bezdysku
czynić chcę jedno zastr/rsyjna. Mimo to nie jest do
żenie.
Mianowicie: realnie strzegana,
całkowicie
nie
istnieją problemy pogrzeba
wchodzi w grę jako życio
ne przez p. Krzywicką i u- wa alternatywa. Dziewczy
•znanc
za
przebrzmiałe. na chętnie wychodzi za mąż,
Choć teoretycznie można je mimo. iż świadoma jest, żc
sobie grzebać, ciążą one na
małżeństwo zawiera w so
rzeczywistej sytuacji kobiet. bie rezygnację z wielu do
Mam tu na myśli i trady brych stron życia, mimo że
cjonalną śmieszność
oraz wie. jakie ciemne strony,
społeczną
dyskryminację jakie tarapaty 1 koniecznoś
starej panny i obyczajowy
ci jej decyzja za sobą nie
brak wolności w zawieraniu sie. Nawet nic próbuje cze
luźnych związków przez ko goś innego.
biety samotne i hcroiczny
Nie mówię tu o tym, co —>
sens decyzji o urodzeniu
moim zdaniem — w sumie
dziecka mimo braku męża. lepiej się życiowo kalkulu
1 istnienie armii kobiet po
je. Nie pragnę niczego pro
zbawionych fachu i wresz
tylko
cie kwestie posagu. Ten o- pagować. Wyrażam
zdziwienie.
Bo
matrymo
statni wzgląd
wciąż waży nialnej sine qua non decy
nie t'ik o na wsi. Wystarczy
zji każdej młodej kobiety
przeczytać rubryki ogłoszeń
nie można uzasadniać
li
matrymonialnych, żeby zo tylko
instynktem
macie
baczyć, żc nadal on istnie rzyńskim, który przecie mo
je w nieco
zawoalowanej żna
racjonalnie opanować
formie.
Przede wszystkim zakładając sobie np. mariaż
dotyczy to ludzi starszych
i rodzenie dziecka po 35
I w kwiecie wieku, ale za
(Dokończenie na str. 9)
czyna też w'ażyć w konku

Dalszy ciqg ze str. 1
tfz* ludziom sen z powiek.
Naukowo nazywa się to:
^zanieczyszczenia
węglopochodne o dużych koncen
tracjach fenoli i amoniaku
Późną wiosną, latem i wcze
sną jesienią kiedy w wo
dzie żyją mikroorganizmy
powodujące
samoczyszczenie się wody, sprawa fe
nolu nie jest aż tak paląca.
Natomiast jesienią i wcze
sną wiosną mięso złowio
nych ryb cuchnie zapachem
krezolo-fenolu i nie nada
je się do spożycia. Rybacy

tracą w ten sposób co naj
mniej trzy miesiące poło
wów, trzy miesiące zarob
ków. Spółdzielnia ryby ta
kiej nie przyjmuje, kupują
ją pokątni handlarze. Fenol
siłaje się więc często pre
tekstem do nadużyć jawnie
usankcjonowanych Bo kto
tam ostatecznie wie, którego
dnia zaczęła ryba śmier
dzieć a kiedy przestała?
Dysponujemy danymi do
tyczącymi zatruwania wód
przez niektóre tylko zakła
dy położone najbliżej Zale
wu, a przecież robią to
■wszystkie znajdujące się po
drodze od. źródeł do ujścia
rzeki. A więc tylko u ujścia
Odry
Gazownia
Miejska
wypuszcza na dobę 2.500

metrów sześciennych ście
ków, w tym ponad 700 kg
fenolu. Szczecińskie Zakła
dy
Włókien
Sztucznych
około 900 metrów sześcien
nych ścieków kwaśnych na
godzinę,
Zakłady
Kokso
chemiczne wypuszczają do
rzeki amoniak i fenol, Huta
„Szczecin" fenole i cjankale..
V.
' Jakie to przynosi straty?
Straty materialne i moral
ne. W tym roku spółdziel
nia CERTA nie kupowała
ryb
od rybaków przez 5
miesięcy. Nie ma więc sen
su łowić ryb nie nadają
cych się do spożycia, a zaten w roku bieżącym nie
dołowi się około 1000 ton
o wartości 12 milionów zło
tych. Wiciu rybaków znie
chęconych tym stanem rze
czy ma zamiar opuścić nad
brzeża Zalewu. Gdyby choć
zakłady winne
zanieczy
szczeń zechciały płacić tym
ludziom
odsizkodowanie za
ich straty? Inaczej nieweso
ło będą się przedstawiać
perspektywy
rybołówstwa
zalewowego.
TO BYŁO 15 GRUDNIA
Tu
przypomina mi się
historia, jaką opowiadał je
den z rybaków. Ma ona
świadczyć, że niekiedy określone warunki w jakich,
po długich dniach przymu
sowego wypoczynku, znajdą
się ludzie z kutrów, mogą
stać się przyczyną wielkich
strat i tragedii...
—
roku

Zalew szumiał, fala choler
na. Aż nagle tuż przed
świętami ucichło. Wyciągnę
liśmy po długim niełowiemiu
parę sztuk ryby. Nie śmier
działy. A woda spokojna.
rzucił się
Pod koniec ubiegłego Wtedy kto żyw
pogoda była totalna. do łodzi. Żeby jeszcze przed

Folo: A. Kondratiuk

świętami coś złapać, zaro
bić. Postawiliśmy sieci. Każ
dy jak
najwięcej. Nocą,
zwyczajnie, pizyszedł mróz.
Ścisnęło wodę i ludzkie ser
ca. Wybiegliśmy na brzeg
Cały nasz majątek został
pod lodem. Mróz robił się

coraz
silniejszy.
Łodzią
ściągnąć sieci nie da rady.
Wezwaliśmy na pomoc ku
try z NRD, co tu po sąsiedz
ku bazują. Próbowali. Nie
dało
rady.
Straciliśmy
wszystko. Bo my łowimy w
spółdzielni swoim sprzętem.
Ale sieci nie są ubezpieczo
ne. Parszywe święta były..

PRÓBA

*

w *

ALEWE

WYTRZYMAŁOŚCI

A
więc
przedstawmy
wszystko zło, co się przeciw
rybakom sprzysięgło. Fenol,
dziwne zasady ubezpiecza
nia sprzętu: lódż — owsizem,
sieci — nie. Dalej na trud
ności napotyka
realizacja
uchwały
Rady Ministrów
nr 337 w sprawie osadni
ctwa rybaków na tych tere
nach. Po prostu nie ma
mieszkań, a obiekty niegdyś
rybackie przyznano kolo
niom
letnim.
hądż
też
rady narodowe
przydzie
liły takie obiekty ludziom
nic
wspólnego
z
ry
bołówstwem nie mającym.
Dodajmy tu jeszcze sprawę
wysokiego kosztu łodzi i sil
ników, które osiedlający się
rybak musi sobie sam ku
pić, a zasady kredytowania
ustanowione przez NBP i
Bank Rolny nie są dla nie
go korzystne. Brakuje mu
też sieci, szczególnie drobnooczkowych,
do połowu
węgorza, przez co w skali
rocznej w
jednej
tylko
CERCIE nie odławia się ot
koło 40 ton węgorza eks
portowego.
To bynajmniej
nie wszystkie żale rybaków
znad Zalewu.
Po przeczytaniu tej litanii
zdawałoby się, że to już ko
niec ich bytowania, że ani
jednego
węgorza nie wy
ciągną. A mimo to — ryba
cy naród twardy! Siedzą tu
i czekają aż ktoś siię serde
czniej ich sprawami zajmie.
I oczywiście łowią.
WĘGORZ I HOLENDER
Rocznie
Spółdzielnia
CERTA sprzedaje Centrali
Rybnej 1.500 ton ryb zale
wowych ,a w tym około 200
ton węgorza, 240 ton sanda
cza. 450 ton leszcza (w ubiegłym roku z jednego za
ciągu osiągnięto 36 toni)

40 ton szczupaka, 420 too
płoci i około 50 ton innych
gatunków.
Za
pośredni
ctwem Centrali Rybnej i
„Animexu“ wysyła się na
export około 100 ton wę
gorzy żywych o wartości
150 tysięcy dolarów. Tu ma
ła informacja zdobyta po
cztą pantoflową. Większość
tych węgorzy zakupuje w
Saczecinie kupiec
holen
derski, który przewozi je
samochodami do Wiednia, a
nawet na południe Francji,
na pewno zbijając na tym
krocie.
Nas powinien zaintereso
wać jeszcze
jeden
fakt
świadczący o prawdziwym
żelaznym uporze rybaków
znad Zalewu, o ich gospo
darskim podejściu do dóbr
tej wody. CERTA urucho
miła własną
przetwórnię
konser,w rybnych 1 ma na
wet własną stocznię budu
jącą łodzie i kutry zalewo
we.
Fabryka konserw produ
kuje rocznie około 600 ton
przetworów,
głównie kon
serwy węgorzowe w dużych
ilościach
eksportowane
do Francji, Austrii, Finlan
dii j Szwecji. A'e tu znowu
l.arzekają na braki opako
wań i na to, że z powodu
braku chłodni nie można
mieć stałego zapasu ryb,
stąd
częste przestoje
w
przetwórni. A konserwy są
— powiadamy — znakomi
te, tak samo zresztą jak
rybki wędzone, marynowa
ne no i świeże złowione
wtedy, gdy fenol jest dys
kontowany
przez
wodne
mikroorganizmy.
Jak
długo tak jeszcze
będzie? Dopóki drobne ży
jątka potrafią stawić czo
ło
przemysłowi.
Tak
długo rybacy nad Zalewem
będą łowić jeszcze przez
parę mięsięcy w roku... A
później,? Oto jest pytanie...
Tekst i zdjęcia:
W IESŁAW
MACHEJKO

„prywatnego" czasu

Tu nie
*amiesieza.my
w
galerii
„Łodzianie 190U". I jak W'
każdym portrecie znajduje,
my w nim cechy właściwe
wytftc nie portretowanemu,
jak i również cechy wspól
ne jego klanowi. Każdy za
wód
posiada zestaw przy
miotów charakteryzujących
jego tylk»>, Mówimy o za
wodzie pisarza, nauczycielu,
dziennikarza, lekarz#; robo
tnika,
Powiadamy o misji
lekarza, Epitety
uklndamy
z pięknych słów, szafujemy
pięknymi słowami.
Piszemy: dr Bojarski. A
myślimy: Klinika Neurochi
rurgii.
Myślimy:
trudne,
ciężkie powikłania chorobo
we, których same brzmie
nia budzą ogromny niepo
kój. Guzy
mózgu,
urazy
mózgu, zranienia.
ropnie,
zakrzepy
naczyń
mózgo
wych
i
inne
schorzenia
chirurgiczne
układu
ner
wowego,
nie
laikowi
powtarzać
wszystkie od
miany chorób, laik
tylko
wie, że lekarz ma do czy
nienia z niebezpieczną cho
robą, niebezpiecznym scho
rzeniem. którego przyczyny
zwalcza nieraz, w
czislo
w iMogadzlnnej
operacji,
wydziera, często pacjenta z

riszemy o dr med, Bo
jarskim. Dr Zbigniew Bo
jarski pracuje
w K'imce
Neurochirurgii
Akademii
Medycznej w
Łodzi, Jest
adiunktem
Kliniki,
którą
pi-owudzi doc. dr med. Jerzy
Szapiro.
W Klinice tej
*«v,
dziesięciu lekarzy, z których
każdy
stanowi
więk
szy lub niniejszy
rozdział
w pracy Kliniki, Każdy ma
usa. pobą ciekawa historię.
Swój własny, niepowtarzal
ny dorobek Swoją listę lu 
dzi przywróconych do ży
cia. Swoje
troski,
Swojo
chwile dobre i niedobre.
Piszemy: na przykład dr
med. Bojarski. Piszemy «
dr Bojarskim, jego portret

M lo cfzie i

12 lal pracy w Klinice,
samych wrót nnierci, przy
dwanaście lat operacji, dwa
wraca do życia.
naście lat doświadczeń i stpOkoło czterystu pięćdzie
sięciu chorych przewija $łę diów, To nieco zaskakuje,
rocznie przez Klinikę Neu Jeśli młody, tizydzicstopalekarz powiada o
rochirurgiczną, około
trzy rolelni
sobie, że jest „starym" le
stu zabiegów dokonują le
karze, jedną tizecfą zabie karzem. Jednakże w tej K li
gów stanowią duże opera nice sa sami młodzi lekarze.
cje śródezaszkoH e. przepra Młodzi wiekiem, To jeszcze
szam, jeżeli cyfry sa niedo jeden rys charakterystycz
kładne, nie o cyfry chodzi, ny, może nie najważniejszy,
a o łudzi uratowanych, o ale ,.nic psujący kompozycji
łudzi ratujących. Tu bły portretu".
Jesteśmy w
mieszkaniu
skotliwość, Inteligencja są
gospodarz
siadują z odwagą i zręczno dr Bojarskiego,
ścią, szybka, natychmiasto wprowadza nas w tajemni
wa
decyzja z nieomylno ce swojego zawodu, rozma
ścią, systematyczność i pil- wiamy również trochę o li
ność z cyzelatorsstwem, jak
teraturze I sztuce, te dzledzi
w doskonałej poezji, jąk w ny interesują naszego gos
nawet
dr skonało,j rzeźbie. Tu czło podarza, bawił się
wiek Jest od początku do jakiś czas rysunkiem, ale
jakikolwiek temat nie Po
końca
oddany
drugiemu
człowiekowi,
tu
nie
ma ruszymy, wracamy do głó
„prywatnego" czasu, w każ wnego nurtu naszej rozmo
dej chwili trzeba być przy- wy, Interesuje nas rozkład
gciowanym do trudnej, wy zajęć, tu każdy dzień po
czerpującej operacji, cho dobny jest do następnego,
roba nie czeka, choroba ata cd 8 rano do gcdzin popo
Przychodni
kuje bezwzględnie,
sekim- łudniowych w
Neurochi
dy ważą o życiu człowieka, Konsultacyjnej
rurgii. Petem godziny popo
milimetry
ważą o życiu
>
wieczorne
człowieka,
ręka
lekarza łudniowe
pi zfinaezone
do
własne
musi być nieomylna, ręka
go użytku, studiów,
pracy
leksirza jest nieomylna.
Br Bojarski ma za sobą naukowej, oczywiście możli
we to jest w tych dniach,
kiedy n'e ma nagłych ope
racji.
które zdarzają
się
bardzo często. Popołudnia
nie sa „wolne" w potocznym
rozumieniu tego siowa, są
tak zwane „dyżury pod telefonem“, w Klinice
muszn
znać każdy krok lekarza, le
>i i
karz może być w każdej
chwili wezwany do chorego.
I stąd to nieustanne napię
i : ')
cie, nieustające pogotowie,
■* ;
dyżur, teraz wierzę, kiedy
* 4-* -i
młody człowiek nazywa sie
bie starym lekarzem, praca
neurochirurga nie jest łat
wa, w tym wypadku uspra
wiedliwione
są
wszelkie
piękne,
nawet patetyczne
słowa.
Czy można w takiej at
mosferze- twórczo pracować?
Mimo wyczerpujących zajęć
związanych z niesieniem po
mocy chorym rozwija się
w Klinice intensywna pra
ca naukowa. K linika roz
pracowuje
coraz to nowe
zagadnienia.
Od ostatnich
paru lat t. zw. „zespół na
czyniowy" pod kier. doc.

niem iecka

d y s k u tu je
Brilon jest maleńkim i u- ci życia. Ale oto już piątego

roczym miasteczkiem w We dnia zgłosiło się do mn*c
stfalii. 13 tysięcy mieszkań
ców (w leoe liczba się pod
waja — letnicy) żyje na
ogól z, uprawy roli, Mo«oton n ość życia, która od dzie
slątttow lat nie przeszkadza
la tu mierakańcom, została
nagle -zakłócona Inwazją
cuidltołiemców. Przed dwo
ma laty aa łożono tu Goethe
Instytut — dla cudzoziem
ców uczących się .i^-yka n e
mieć ki ago, W ciągu tego
czasu przewinęło się przez
Br Ilon setki młodych lud ii
z Azji i Afrytó, i. Ameryki
południowej i Europy. Tutejłi mieszkańcy starują się
unikać kontaktów „z obie
żyświatami'1,
Niektórsy
chcieli nawet wysiedlić cały
Instytut. Rada miejska wy
liczyła jednak, że przecięt
nie każdy student zostawia
w rnastecziku 500 marek, co
wychodki tylko na dobro
miejscowej prosperity.
Do Brilon zawitałem rów
nież jako student Goethe
Instytut, W Bonn mówiono
mi, że ponoć ludnie mają tu
najczystszą wymowę i że
w
ogóle atmosfera
jest
przyjemna. Jednego st'ę ’.ylko obawiałem: monotonnoS-

trzech chłcocow z miejscowe
go gimnazjum, z zaprosze
niem na dyskusję. Zaskoczył
mnie trochę ten czybki kon
takt, ponieważ zdążyłem się
ju4 dowiedzieć, że wielu
moich kolegów przebyv/a
wiele miesięcy tutaj, nie
mogąc zamienić islowa Jmiej«cową ludnością. W krót
ce jednak wszystko stało
się jaene. Jestem tu pierw
szym Polakiem, „normal
nym*' Polakiem, który przy
jechał z paszportem. Zapro
ezonie przyjąiwn,
W sali miejscowego gim
nazjum oczekiwało mnie już
o k .' 30 chłopców. Zauważy
łem, że są sami chłopcy,
choć gimnaajum jest koadukacyjne. Czyżby było to re
zultatem
polityki
wycho
wawczej
dla
kobiet
—
„trzech K “ (Kircho, Kindern, Kuchę)? Na pierwszy
raz zaczęliśmy od wszystkie
go: granice na Odrzo i Ny
sie, kanclerz Adenauer, H i
tler i wiele innych zagad
nień. Dyskusją nam się udała, chociaż nie wyczerpa
liśmy wszystkiego. Umówi
liśmy się, że będ*. c-my spo
tykać sie raz w tygodniu w
nieco węższym gronie i dy
skutować z góry przygoto
wane tematy,
W czasie wielogodzinnych
dysput tema* Hitlera i jego
polityki przewijał się często.
Mówiłem o mojej ocenie H i
tlera, o skutkach jego po
lityki w Police, o stratach

biologicznych i materialnych
mojego narodu,
—
Proszę pana, wiele
tych rzeczy, któro pan nam
podał #ą dla nas zupełnie
nowe. My mamy ogólne po
jęcie o Hitlerze, Jeżeli u
nas w szikole podaje się
skutki nazizmu to tylko na
p r z y ! : lad ze
tego, co my.
Niemcy, straciliśmy w cza
sie drugiej wojny świato
wej. U nas w szikole nip.

ka: Hitler
budował auto
strady i zlikwidował w ten
zsposób bezrobocie. To było
dobrą rzeczą. Hitler rozpo
czął wojnę ■
— to było złe.
Hitler przegrał wojnę — to
było najgorsze.
Prosiłem moich rozmów
ców, aby następnym razem
przynieśli mi swoje podręcz
niki historii. Z -zaintereso
waniem przerzuciłem kartki
dotyczące historii niemiec-

HITLER

Szaplry,
w skład którego
wchodzą: dr Bojarski, dr
Brzeziński, dr Wułeszkowski,
dr Wygodzka-Łipska (z Za
kładu Radiologii) rozpraco
wuje
zagadnienia chorób
naczyniowych mózgu. W ra
mach tych zagadnień dr Bo
jarski zajmuje się proble
mem leczenia chirurgiczne
go t.zw. udarów mózgowych.
Ma to duże znaczenie spo
łeczne. Pacjenci dotknięci tą
chorobą przeważnie ginęli,
względnie pozoslawali trwa
łymi kalekami. Przez wpro
wadzenie i zaadaptowanie
metod nowoczesnego lecze
nia
chirurgicznego
tych
schorzeń, jak się należy spo
dziewać, osiągnie się znacz
nie lepsze wyniki w lecze
niu udarów
i wielu

poświęea si<3 czasu na do
kładną charakterystykę post a
ci Hitlera. My bardzo się
tym interesujemy i dlatego
zaprosiliśmy pana, ale w
sakole nam się o tym prawie
nic nie mówi.
Skutki tej niewiedzy o
Hitlerze mogą być strasz
ne. Ju ż dziś wydają owoce.
Aby sprawdzić czy rzeczy
wiście zarzut pod adresom

LONGIN PASTUSIAK

miał śmieszne

★
Tekst: TAUKUSZ 1'AIHKK
Zdjęcia; W ACŁAW B IL IŃ SK I

— Ale to je,s.t bardzo groź
ne —> zwracam uwagę —
nauczyciela o nazistowskich
sympatiach mają tu świetny
trybunę propagandową.
— Ma pan rację, je&t tu
również drugie niebezpie
czeństwo, Bardizo wielu na
uczycieli, nawet przeciwni
ków faszyzmu nie mając
skrystalizowanego
poglądu
boi się w ogóle ruszać ..nie
wygodny" temat, pomijając
po prostu ten okres milcze
niem.
Mimo woli przypomina mi
się, co pewien osobnik pifvał o swoim kraju: „Nie ma
chyba narodu, który może
uczyć się więcej ze swojej
historii niż Niemcy, ale rów
nież nie ma chyba narodu,
który by hardziej umiejęt
nie wykorzystywał lekcję hi
storii",..
Nazwisko autora — Adolf
Hitler. Tytuł książki —
Mein Kampf.

wąsiki
kiej z lat 1933—45. Rozcza
rowałem się bardzo. Praw
da o Hitlerze podana jest
bardzo
ekromniutko.
Na
niowiele mówi s:ę o stra przykład na temat stosunku
Hitlera do Żydów poświęca
tach innych narodów.
— Nie można zresztą być się maleńki akapit I to w
stronniczym, Hitler miał du stylu, że Żydzi „byli krzyw
żo dobrych stron — dodaje dzeni i wyrzuceni po?a rtinny rozmówca. Naszo wspa wias społeczeństwa niemiec
niaie autostrady to przeciąż kiego". Tak, „maleńka1' to
dzieło Hitlera, Hitler riłw- krzywda, gdy morduje się w
nież zl'kwldował bezrobocie, w bestialski sposób kilka
które w tym czasie było na milionów ludzi. Zwracam na
szym wlelk m problemem. to uwagę moim rozmówcom.
— Bardzo mało u nas
Moja ocena Hitlera jest ta

skazanych na śmierć, przy
wróci się społeczeństwu.
Rzecz godna podkreślenia:
dr Bojarski należy do tych,
którzy studia medyczne ukońezyli w Łodzi. Ale to
jeszcze nic wszystko, Wielu
lekarzy kończyło w naszym
mieście studia i nadal tu
taj pracuje. I)r Bojarski na
leży do p i e r w s z e g o ro
cznika absolwentów Akade
mii Łódzkiej, do p i e r w 
s z e g o pokolenia- łódzkich
medyków, |ttore
pozostało
wierne miastu i dlatego na
sze odwiedziny wydały nam
się usprawiedliwione i inte
resujące.

programu w szkole jest ełusz
ny, postanowiłem porozma
wiać z którymś z nauczy
cieli.
—
Tak, to prawda, Jak
panu pewnie wiadomo —
każda prowincja ma w na
szym kraju odrębne pod
ręczniki, U nas np. istnieje
tendencja, aby tematu z lat
1933—45 nie wspominać na
lekcji historii. Na wszelki
wypadek daje się nam, na
uczycielom, wolną rękę w
interpretowaniu okresu fa
szyzmu w Niemczech.
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Stacja tranzytowa. Mega
fony zapowiadają bez przer
wy nowe pociągi.
Zwarta,
krzykliwa masa ludzi ciśnie
się, gniecie, upycha w dusz
ne pudla wagonów. Szczęś
liwcy sadowią się w prze-'
działach. Na półkach kładą
walizki,
tlumoki,
paczki.
Wśród nich ukryta kontra
banda. Jcdzic ona we wszyst
kie rejony kraju. Tam gdzie
zawodzi kupiec, dociera piclgrzym-przemytnik. Nie po
znacie ich w pociągu. Twa
rze m ają dobroduszne, zado
wolone. Są szczęśliwi, że ominęli stację tranzytową. W
wagonie czują się Już bez
pieczni. Lecz na peronie, oczekując na pociąg, przeży
wają cbwile strachu. Trzeba
być jednym z nich, aby zro
zumieć ten niepokój.
JEDEN z „NICH"
Wtorek, .dnia... to zresztą
nieważne. Stoję już godzi
nę na peronie. Obok mnie
paczka.
Owinąłem ją
w
szary papier i związałem sta
rannie konopnym sznurem.
Takich paczek można tu w i
dzieć setki. Mam na sobie
starą marynarkę, wymiętoszone spodnie i brudną ko
szulę. Na głowie cyklistówka, a na nogach powykrzy
wiane sandały. Dyżurny m i
licjant kręci się na peronie
wśród podróżnych. Wodzę
/.a
nim
oczami.
Usiłuję
ściągnąć go do siebie. Prze
szedł raz, drugi, za trzecim
dostrzegł mnie. Przez kilka
sekund patrzyliśmy na sie
bie w milczeniu. — Podejdź
— myślałem. Na co cze
kasz?
M ilicjant spojrzał na pacz
kę. potem na mnie, odwró
cił się 1 odszedł. Zakląłem
w duchu. Zapaliłem papie
rosa i uparcie wystawałem
nadal na jednym i tym sa
mym miejscu. Nikt na mnie
nie zwracał uwagi. Czas m i
jał. Nic, dzisiaj się nie uda
ło. Tak się widać nic zwra
ca uwagi milicji. Wróciłem
tu w piątek. Zrobiłem więk
szą paczkę, zapakowałem ją
starannie
i
ubrałem
się
schludniej. Zająłem tę sa
mą pozycję na peronie. Obok mnie stały dwie ko
biety, jedna stara, druga
wyglądała
na jej
córkę.
Miały w rękach podobne pa
kunki jak 1 ja.
Mlodsiza
dźwigała jeszcze wypchaną
siatkę. K ilka słów, które usłyszałem, wystarczyły mi.
abym wiedział, że właśnie
one...
Rozmawiały półgłosem. W
pewnej chwili doszedł do
nich jakiś mężczyzna. M łod
sza kobieta zaczęła szperać
w siatce i podała mężczyź
nie coś, co uważałem za bi
let, Mężczyzna
uśmiechnął
się i odszedł. Przechodząc obok mnie rzucił wzrokiem
na moją paczkę, a potem na
mnie. Uśmiech znikł z jego
twarzy. Mrugnął do mnie
porozumiewawczo.
Sta
ło się to tak szybko, żc nie •
zdążyłem odpowiedzieć mu
takim samym mrugnięciem.
Ale gdzie oni są? Jest;
Idzie wprost na mnie. Chwy
tam paczkę i szybko odcho
dzę na drugą stronę peronu.
Milicjant idzie powoli
za
mną.
Podpuszczam go na
kilka kroków. Znów biorę
paczkę 1 odchodzę w prze
ciwną stronę. Wiem, że te
raz zwróciłem jego uwagę.
Oglądam się, widzę, żc śle
dzi mnie ponad głowami oczekującyeh tu ludzi.
Je 
stem zadowolony, przechodzę
przez tor i zajmuję miejsce
w jednym z pociągów, któ
re odejdą w późniejszych
godzinach.
Zrobiłeś źle, za szybko uciekłeś z peronu — strofo
wałem sam siebie. Nagle w
sąsiednim przedziale
kłoś
gwałtownie szarpnął drzwia
mi.
Przycisnąłem
szybko
paczkę do siebie. Ruch ten
zdążył zauważyć milicjant.
— Poproszę o dowód oso
bisty.
Podałem.
— Zamieszkujecie w Ło
dzi?
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— Tak.
— Dokąd jedziecie?
— Do Częstochowy.
— Po co?
— Do rodziny, właściwie
za Częstochowę — poprawi
łem i podałem zmyśloną na
zwę wsi, do której miałem
jechać.
— Bilet macic?
— Proszę.
Zdawało się, żc na tym
skończy się nasza rozmowa,
lecz milicjant widać nie ufał mi. Nacisnął paczkę pal
cami.
— Co tu macie?
— Stare ubranie, sweter,
dla wujka. Na wsi to się
jeszcze przyda.
— Otwórzcie paczkę.
Powoli
rozwiązywałem
supły. Przeciągałem tę ope
rację jak najdłużej. Wresz
cie rozłożyłem jej zawartość
na ławce. M ilicjant nic krył
rozczarowania.
— A co
niach?

macie w kiesze

Wyjąłem cztery bułki i ka
wałek suchej kiełbasy. Pu
chwili milicjant odszedł tak
szybko jak się zjawił,
P IE L G R Z Y M I
I SZMALCOW NICY
Pociąg do Katowic wśliz
nął się między perony. Chu
dy ksiądz falsetem przyna
glał kobiety z pielgrzymki
do pośpiechu. Taszcząc nad
głową swoją pacz.kę we
pchnięty zostałem do środka
wagonu. Babinka z córką,
które widziałem na stacji,
znalazły się w tym samym
korytarzu. Siadłem na pa
kunkach obok nich. Starucha
obserwowała mnie badawczo.
Mogła mieć z 70 lat. D łu
gi, spiczasty nos i koraliko
we oczy osadzone głęboko w
obciągniętej brunatną skórą
czaszce nadawały jej (warzy

coś wiozą. Straszy, że sypnie
do milicji. Dałani mu 20 zło
tych, to i zostawił w spoko
ju.
WSPÓŁCZEŚNI
„SZM ALCOW N ICY"
Wyławiają z tłumu traga
rzy kontrabandy.
Straszą,
szantażują. Tacy sami prze
stępcy, jak i ci, którzy wo
żą kontrabandę. Gdyby nie
zwierzenie tej kobiety, m ili
cja prawdopodobnie nie do
wiedziałaby się nigdy o ich
polowaniach na stacji tran
zytowej. Spytałem się mło
dej, <-o wiezie. Kobieta spoj
rzała na mnie nieufnie.
— Ja rna.ni chustki — z»-

w Sądzie Powiatowym w
Brzezinach nic byiaby do po
zazdroszczenia. Młoda pani
sędzia nie byłaby tak uprzejm*, a nazwisko moje
powiększyłoby rejestr ska
zanych przemytników.
Używam tego okieślenia,
ponieważ jest ono najtraf
niejsze dla funkcji
jaką
spełnia wielu ludzi ze stacji
tranzytowej. Jest to swoisty
przemyt towarów z Łodzi do
wszystkich
prawie woje
wództw w kraju. Na stacji
w Koluszkach milicja w tym
roku zatrzymała ponad 50
takich osobników.
Kio to
jest? Żony kolejarzy, które
mają bezpłatne przejazdy,
emeryci, Wszy- 'y poza jed-

powiecie Krosno. Zatrzyma
na w Kohiszkach 30. III. br.
przewoziła 50 chustek nylo
nowych. Ukarana. Zofia N.
lat 41 z Krosna miała przy
sobie 60 kolorowych chusstek na głowę. Ukarana
Maria W. lat 61 z powiatu
Chrzanów,
przewoziła 82
chustki. Ukarana.
Janina K.
z
powiatu
Szczytno, przewoziła
148
chustek nylonowych, 2 bluz
ki damskie, 13 motków włó
czki i 4 kapy na łóżka.
Uniewinniona.
Wszystkie te kobiety pra
wdopodobnie handlują. Sam
fakt że przy zatrzymaniu
nic przyznają się do posia
danego towaru świadczy na
ich niekorzyść.
Tłumaczą
się one: Jakaś nieznana oso
ba dala mi paczkę do po
trzymania, nie wiedziałam
eo w niej jest". Tłumacze
nie naiwne.
Osoby podejrzane o handnl artykułami, przemysło
wymi, skazane zostały z art.
11 Ustawy z dnia 1 lipca
1958 r. o zezwoleniach na
wykonywanie
przemysłu,
rzemiosła, handlu i niektó
rych usług przez jednostki
gospodarki
nieuspołecznio
nej. Artykuł 11 w.w ustawy
brzmi: „KTO wbrew prze
pisom niniejszej
ustawy
PRO W A D ZI
D ZIA ŁA L
NOŚĆ GOSPODARCZĄ bez
zezwolenia, podlega karze
aresztu do 2 lat lub grzyw
ny albo obu tym karom łą 
cznie. Sąd może orzec prze
padek przedmiotu przestęp
stwa".

rys niesamowity. Gdyby nie
szkapterz który dyndał na
jej suchej szyi, można by ją
porównać do jednego z wcie
leń Mefista. Jej towarzyszka
była bardziej miła. Poczęsto
wałem obie dropsami.
— Co chciał od pana? —
zagadnęła po chwili młoda.
— Nie wie pani, co chciał?
— Dobrze, żc pan takiego
trafił.
— Każdy jest taki — pró
bowałem uogólnić.
Kobieta zaprzeczyła.
— Nie, nie każdy. Moja
koleżanka miała nieprzyjem
ności.
— A pani miała szczęście,
co?
— Tym razem tak.
— Jedzic was więcej osób.
to łatwiej się uchronić od
wpadki. A ten pan, co pod
szedł do was na peronie, nie
jedzie z wami? — zagadną
łem ciekawie.
— Panie, to łobuz. Węszy
po stacji. Zna ludzi, którzy

eząlem pierwsry — trzysta
sztuk.
— O! To dużo — odpo
wiedziała.
— Pani ma mniej?
— Ja tylko 50. Kilka kap
ł makatek.
— E... e... e... To wszystko
jest zafajdane — rzuciłem od
niechcenia.
Starucha przysunęła »lę do
mnie bliżej. Zaczęliśmy taką
sobie pogadankę, jak swoi.
Przed Częstochową, gdzieś w
środku wagonu, kobiety z
pielgrzymki zaczęły śpiewać
pieśni nabożne. Pociąg do
jeżdżał do miasta. Wśród wy
sypującego się tłumu doje
chałem ze swoją „kontra
bandą". Odbyłem szlak prze
mytniczy tak jak „oni“ i ja 
ko jeden z „nich".
W CZTERY OCZY
Z PARAGRAFEM
Gdybym wiózł to, o co Po
sądzał mnie milicjant w Ko
luszkach i w co wierzyły
kobiety z pociągu, rola moja

nym
zostali skazani na
grzywnę i przepadek prze
wożonego mienia. Kto im
ułatwia ten proceder? Kto,
umyślnie
czy bezwiednie
dopomaga? Winić tu trzeba
wielu kierowników z nasze
go handlu. Dzięki ich indo
lencji artykuły, które w Ło
dzi przecenia się, traktuje
jako buble, znajdują chęt
nych nabywców w całym
kraju. Nasi handlowcy nie
mają tzw. rozeznania, co i
gdzie „idzie", Wiedzą o tym
handlarze, w większości wy
padków analfabeci. Wierzę,
że w wielu
instytucjach
handlowych przy sztabie ckonomistów przydałby sie
jeden niepiśmienny ekspert
od spraw wsi, małych mia
steczek. Pewien jestem, że
mniej by było artykułów
przecenionych
i znacznie
wzrosłaby rentowność na
szego handlu.
W sądzie
przerzuciłem
wiele akt spraw zakończo
nych przeciw domokrążcom.
Wybrałem kilka z nich.
Anna Z. lat
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Proszę zwrócić uwagę na
moje podkreślenie,:
„Kto
prowadzi działalność gospo
darczą..." Jest to o tyle isto
tne, że osobom ukaranym
na podstawie art. 11 usta
wy z 1 lipca 58 r. nie udowodniono działalności go
spodarczej.
Udowodniono
im, że przewożą znaczne
ilości towaru. A to wedle
tej samej
ustawy nie je,st
przestępstwem. W punkcie
2 podpkt. 2 mówi: „Ustawa
nie dotyczy usług w dzie
dzinie przewozu i ekspedy
cji". Podpunkt ten prawnie
rozgrzesza zatrzymane
w
Koluszkach osoby. Przy ta
kim zastrzeżeniu nie dziwię
się, że sędzia w pięćdzie
sięciu wyrokach
skazują
cych
przy
pięćdziesiątej
pierwszej rozprawie za ana
logiczne „przestępstwo" nie
dopatrzył się dowodów w i
ny oskarżonego.
Dlaczego
lak się stało? Na dobrą
sprawę, wychodząc
tych
samych przesłanek powi
nien nie dopatrzyć się winy
równeż u pozostałych osób.
Z
tymi
wątpliwościami
zwróciłem się do jednego z
sędziów z Wydziału Orzecz
nictwa Karnego Sądu Wo

jewódzkiego dla m. Lodzi.
Powiedział mi on: — Pro
szę pana, niech mi pan po
wie, po co wiezie ktoś 100
chustek lub 20 kap na łóżka?
— Na handel
wiedziałem.

—

odpo

*— Więc czemu pan
się
dziwi, żc takich łudzi karze
my.
— Ja się nic dziwię, tylko
mam wątpliwości, c*y są ku
temu wystarczające dowo
dy. Przecież żadnej z zatrzy
manych osób nie udowod
niono, że pobiera chociaż
jeden grosz więcej za towar,
który kupiła w sklepie.
— Sędzia w takich wy
padkach wydaje wyrok na
podstawie
przypuszczenia,
na podstawie prawdopodo
bieństwa. Zrmztą sam pan
się zgodził, żc ludzie ci to
handlarze.
— Tak, ale ja wiem na
pewno, JA BYŁEM WŚRÓD
NICH, ja gdybym był funk
cjonariuszem milicji D A Ł
BYM SADOW I NIEZBITE
DOW ODY
PRZESTĘP
STWA.
— Pan?
Zaczęliśmy rozmawiać już
nie jak sędzia z dziennika
rzem, lecz jak dwaj ludzie,
którzy chcą, aby prawo by
ło prawem nawet w drob
nych na pozór sprawach.
Doszliśmy do wniosku, że
rzeczywiście ustawa z 1 lip
ca nie dość jasno precyzuje
podstawy prawne przy roz
strzyganiu spraw o handel
okrężny. Szczególnie takich,
jakie rozpatrywane są w
Sądzie Powiatowym w Brze
zinach. Prawdopodobnie nie
wiele jest sądów w kraju,
które rozpatrują
podobne
sprawy. Potężny
ośrodek
włókienniczy — Łódź —
zwabia tu wielu domokrąż
nych
handlarzy z całego
kraju. Większość z nich mu
si
zatrzymać się na stacji
tranzytowej Koluszki. Tu
milicjanci
wyławiają Ich.
Ale trzeba z przykrością
stwierdzić, że ułatwiają so
bie pracę. Oni również prze
kazują zatrzymane osoby do
prokuratury na podstawie
przypuszczeń i prawdopo
dobieństwa, że są to prze
mytnicy, którzy poza grani
cami legalnego handlu roz
wożą kontrabandę.
Moja
podróż
po
przestępczym
szlaku niech będzie przy
czynkiem do regulacji tych
spraw. Jeżeli się to stanie,
wybaczę
funkcjonariuszom
MO nieprawnie dokonaną
rewizję osobistą.

MARIAN PIECH AL

Lektura wczasowa
Zazwyczaj u większości
wczasowiczów decyduje o
niej przypadek. Czyta się to,
co wpadnie pod rękę, jeśli
w ogóle cokolwiek się czyta
poza bieżącymi czasopisma
mi. Ale czasopism się wła
ściwie nie czyta, tylko się je
przegląda. Czasopisma służą
głównie ku temu, ażeby do
starczać informacji i umy
słowej rozrywki, zaś właści
wa lektura polega na tzw.
walorach pozna.wczych, wzru
szeniu, refleksji a nawet
przeżyciu — słowem na tzw.
głębszych 1 szlachetniejszych
emocjach.
Otóż w tym znaczeniu lek
tura wydaje się jak gdyby
zbędna na wczasach. Boć
przecież wczasy mają służyć
odprężeniu albo, jak się
ostatnio modnie mówi, re

Zdjęcie z film u ,,Murzynek"

pternie wycinany całymi go
dzinami. Bo, w końcu, aby
powstał film lalkowy trze
ba wykonać około 15 tysię
cy zdjęć. 15 tysięcy ruchów
lalek na planszy dekora-cji!
Nic więc dziwnego, że film
który oglądamy 10—12 Vni-

MAREK WAW RZKIEW ICZ

A N IM O
Kino. Po reklamach, kro
nice, przerwie i ponownym
ściemnieniu świateł — film.
Ale jeszcze nie ten właści
wy, którego tytuł widnie
je na plakatach, w gablo
tach z fotosami. Trochę jak
intruz, nigdzie nie zapowia
dany, nie reklamowany, za
czyna się „dodatek". Cza
sem jest to fiim oświato
wy, czasem popularno-na
ukowy, czasem film ani
mowany. Czym jest film ani
mowany?
Jest zjawiskiem
dziwnym. Jest Kopciuszkiem
po macoszemu traktowany
przeiz Centralę W ynajmu
Filmów, ale wszędzie wzbu
dzający
żywą
sympatię.
Przeznaczony
przeważnie
dla dzieci, trafia . do doro
słej publiczności i kto wic,
czy nie pnzez nią właśnie
jest przyjmowany najser
deczniej. Bawi, rozśmiesza,
na 10 minut dorosłych za
mienia
w
dzieci. Animo
znaczy ożywiam... Poznaj
my się z filmem animowa
nym — lalkowym lub ry
sunkowym. Zajrzyjmy za je
go kulisy.
.

.

.

Łódź m a n a jest polskim
Hollywoodem. Powstało tu
wiele świetnych filmów fa
bularnych, / l e istnieje w
Łodzi jeszcze jeden ośrodek

laksowi czyli całkowitemu
uwolnieniu od wszelakich
głębszych emocji -i doznań.
Zresztą sama zmiana miej
sca naszego stałego zamiesz
kania, środowiska towarzy
skiego, otoczenia, sposobu
bycia i życia, jest już dosta
teczną emocją, a nawet w
niektórych wypadkach, jak
pobyt nad morzem, w górach
lub zagranicą, niezwykłym
przeżyciem.
Owszem, taik jest w więk
szości wypadków. Ale zda
rzają się i takie sytuacje i
tacy wczasowicze, którym
sam relaks nie wystarcza,
gdyż właśnie zmiana normal
nego trybu życia zewnętrz
nego powoduje u nich także
chęć zmiany przeżyć we
wnętrznych, ich pogłębienia
przez odpowiednią lektur'ę,

„Taniec". II. „Torreador".
O ile druga część jest dość
konwencjonalna i zrealizo
wana na znanych już skąd
inąd
pomysłach,
o
tyle
pierwsza, ze swoimi zaska
kującymi rozwiązaniami li
nii stanowi
zjawisko
na
wskroś oryginalne. Preten
sje można by mieć tylko do
niezbyt moim zdaniem uda
nego zharmonizowania lek
kiego, bardzo oszczędnego
rysunku z przyciężką, baro
kową muzyką.
„Mysie figle" — debiut
twórców filmów lalkowych reżyserski Tadeusza W ilko
i dla odbiorców. Jedyną in sza ze świetną muzyką Je
stytucją rozpowszechniającą rzego Matuszkiewicza niie
filmy animowane jest Cen szokują wprawdzie nowo
czesnością, ale są przykła
trala W ynajmu Filmów.
Rejestr grzechów tej insty dem bardzo kulturalnej i
tucji jest potężny. Bywają dowcipnie zrobionej bajki
wypadki, że wyprodukowany filmowej dla dzieci. Poz.r.
film zalega półki, czekając muzyką największymi w a
całymi miesiącami na świa lorami film u są sympatycz
tło projektora. Jego wej4c e ne lalki i dobre od począt
na ekrany pokryte jest pro ku do końca tempo, co odbowym milczeń em. Nie ma dróżnia ten film choćby rd
a fiszow, reklamy, najdrob , „Uwaga, diabeł" Z. Wasi
niejszych wzmianek, tak lewskiego. który reprezen
jakby instytucja rozpow tował Polskę na ostatnim
szechniająca głęboko wsty festiwalu w Cannes, a któ
ry nie jest niestety, wolnj*
dziła się swego czynili.
od irytujących powtórzeń i
*
Jak odbierają film lalko dłuży zn.
Według opowiadania Os
wy dzieci? Łódzki Ośrodek
Filmów lalkow ych przepi'o cara Wii<’e ‘a rsżyser Lid.a
wadził bardzo ciekawy ek Kórnicka nakręciła bardzo
speryment. Pokazano 20-oso ciekawy film „Upiór w pa
bowej grupie dzieci w wie łacu* z. projektami pla
ku od 9 do 11 lat pięć fil stycznymi Edwarda Sturlimów lalkowych i jeden ak sa i muzyką W. Kotońskie
torski, obserwując ich re go. Na lalki Sturlisa war
akcje. Okazało się, że dzie to specjalnie zwrócić uwa
ci, zawsze żywo Przejęte pe gę, bo wszystkie są praw
majstersztykami
rypetiami bohaterów odbie dziwymi
rają film bardzo poważnie, dowcipu.
Edward Sturlis zrealizo
poważnie przeżywają śmesa
ne niebezpieczeństwa, nie wał „Bellerofon" — filmo
chwytają przeważnie humo wą we raję mitu o bohate
ru
filmu,
nie
odbierają rze tegoż imienia. Film jest
groteski. Wszystkim drzie- konsekwentnie utrzymany w
malowideł
z
ciom bardziej podobały się charakterze
filmy lalkowe. A oto frag wazy starogreckiej — tego
menty ich wypracowań na pochodzenia są lalki i bar
temat oglądanego filmu ak wa. Do udanych prób nale
torskiego „Murzynek". „Ja ży film aktorski „Murzy
myślę o filmie pt, „Murzy nek" według pomysłu i onek" że był ładny, śmiesz pracowań plastycznych Zbig
ny i trochę brzydki stwier miewa Lengrena zrealizo
dza
niemal
filozoficzni wany przez Jadwigę Kędzie
dziewczynka z klasy trze rzawską i Jana Laskowskie
ciej. A inne dziecko pisz« go. wiersz, na kanwie któ
„Bardzo mi się podobał ten rego oparty jest ten film,
filinn. Myślę,
że
innym recytowany jest przez 4-1et dzieciom też się podobał, nią dziewczynkę, która jest
przypuszczam, że film ten też główną bohaterką filmu.
•
•
«gdyby był kolorowy byłby
jeszcze ładniejszy".
K im jesteś filmie animo
Co myślą o filmach do wany? Jesteś, jak ju ż się
rośli?
powiedziało
zjawiskiem
Jednym z niewielu fil dziwnym... Lubią cię ina.
mów rysunkowych wypro czej niż film fabularny. Nie
dukowanych w łódnkiej wy znają cię, nie znają twoich
twórni są „Romanse" we twórców. Wszyscy wiedzą
dług pomysłu, reżyserii i pro kto to jest Wajda, Mur.k.
jektów plastycznych Józefa Czy ktoś wie, kto to jest
do
Skob ńskiego. „Romanse'* są Wasilewski? Zajrzyjcie
filmem dla dorosłych i sklr ,Klo jest kto"? film u lalko
dają się z dwóch części: I wego.

mi trudnościami, z jakim i
spotyka się autor przy pisa
niu scenariusz1.,
a tak/e
trudnościami
finansowymi
' brakiem bodźców finan
sowych dla twórców. Ist
nieje jeszcze jedna trud
ność, mało zrozumiała dla

znaczy O Ż Y W I A M
filmowy. Tu kręci się „ma
łe filmy",
właśnie filmy
animowane.
Sztab mieści się przy ul.
Kościuszki
48.
Sztabem
jest Studio Filmów Lalko
wych. Tu rozpoczyna się
każdy film. Rozpoczyna się
od pomysłu opracowywa
nego później na scenariusz.
Kiedy scenariusz trafia w
ręce reżysera, akcja prze
nosi się do Tuszyna — La
su, do Atelier Filmów Lal
kowych, Scenariusz zostaje
przekształcony na scenopis
literacki, a ten na obrazo
wy, wyglądający trochę jaik
komiks. Jednocześnie przy
gotowuje się projekty pla
styczne. Projekty wędrują
do pracowni, gdzie powsta
ją lalki i dekoracje, Chwal
my cierpliwość! Praca ja
ką się tu wykonuje należy
do gatunku prac jubiler
skich czy zegarmistrzow
skich. Bo aby powstała lal
ka — lalka niezwykła, mru
gająca
oczami poruszają
ca rękami i nogami, lalka,
którą się ożywia, potrzeba
tygodnia czasu. Bo każdy
listek w dekoracji jest mi

nut produkuje się około pół
roku.
Łódzki Ośrodek Filmów
Lalkowych przeżywa obec
nie okres wielkiej prosperi
ty. Wraz ze wzrostem pro
dukcji o 50 proc. nastąpił
wzrost jakościowy i gatun
kowy produkowanych fil
mów. Atelier w Tuszynie
opróca filmów lalkowych
produkuje rysunkowe, kom
binowane (np. aktowko-lalkowe), aktorskie. W projek
cie działalności są i filmy
wycinamkowe, filmy cieni,
filmy plastyczne. Filmy z
Łódzkiej Wytwórni idą za
granicę. Prawi*;
na
każ
dym
festiwalu
filmowym
zdobywają sobie uznanie '
nagrody. „Cyrk" otrzymał
nagrody w Bukareszcie i
Paryżu, „Czarodziejskie da
ry" Wasilewskiego na fe
stiwalu w Wenecji, „Ondra
szek" w reżyserii Kondka
wyróniony zastał w Ober
hausen. Sukcesy nie ozna
czają
braku
trudności.
Wprost przeciwnie, jest ioh
wiele. Brak jest fachowych
scenarzystów, co się tłuma
czy częściowo specyficzny-

Małe „Kio jest kto" filmu lalkowego
AUTORZY NIEKTÓRYCH SCENARIUSZY:
J, Brzechwa, E. Dąbrowska, H, JanuKiewska, J. Porazińska, J. M. Rymkiewicz,
T. Różowić*, St.Zawadzka, M. Zdrojewski,
DYREKTOR — mgr Ryszard Brudziński.
MUZYCY - W. Kotoński. Autor muzyki
do wielu filmófr nakręconych w łódzkiej
wytworni.
J. Matuszkiewicz — jw. ostatnio napisał
świetną muzykę do filmu „Manguar" we
dług scenariusza J. M. Rymkiewicza.
Z. Turski. — Nazwisko nie wymaga ko
mentarzy. Wiele filmów łódzkiej wytwórni
może »ię pochwalić jego muzyka
ch Bacewicz — autorka muzyki do filmu
„Wycieczki'1.
J. Ekier — autor muzyki do filmu „iJwie
Dorotki".
H. Czyi — muzyka do filmu „Pan Ko
rek1'.
S. Wisłocki — muzyka do filmu „Przy
gody Sindbada Żeglarza".
PLASTYCY - K. Mikulski i Minlycz-Skarżyńska. Para plastyków, która wspól
nie wykonała projekty plastyczne do bar
dzo wielu filmów, między innymi: „Wy
stawa abstrakcjonisty'*, „Wędrówki pana
Księżyca", „Ostrożność''.
Pomlain — projekty plastyczne do świeżo
zakończonego filmu „Pan Szaraczek".
Kondck — autor projektów plastycznych
do filmów „Tajemnicze sygnały'*, „Tabu'*
i ostatnio nakręconego „Dwaj złodzieje".
Bielińska — współautorka siynnerjo już
filmu „Zmiana warty", opracowywała pla
stycznie w łódzkiej wytwórni filmy „Cyk*,
„Opowiadanie Księżyca'*, „Niezwykła po

dróż", „Katarynka", „Wesołe miasteczko'',
„Wyciec®ki‘‘.
Kilian - projekty plastyczne do „Koc
mołuszka'*, „Przygody Sindbada Żeglarza",
„Rodowego klejnotu", „Przygody rycerza
Szaławiły'*.
Stanisławska — opracowanie plastyczne
filmów „Damon", „Pan Korek'*.
REDAKTOR STUDIA E1LM6W ŁAW
KOWYCH — dawniej — Bernard Sztajnert,
— obecnie Ryszard Doroba.
REŻYSERZY
— Lidiia Kórnicka —
specjalizuje się yr filmach dla dorosłych,
realizuje scenariusze nieco sensacyjne.
Jerzy Kotowski — nakręca filmy we
dług Brzechwy j Gałczyńskiego („Zielona
gęś").
Edward Sturlis — realizuje filmy oparte
na baśniach mitologicznych i balladach ro
mantycznych.
Tadeusz Wilkosz — po debiucie reżyser
skim — „Mysie figle'1 realizuje obecnie
zabawny film „Nie drażnić Iwa'*.
Zenon Wasilewski — nestor 1 jeden z
twórców filmu kukiełkowego, laureat na
grody państwowej za filmy dla dzieci.
Łucjan Dębiński — przyszedł do wytwór
ni z teatru lalek. Nakręcił między innymi
„Pyzę".
Janina Hartwlg — nfody reżyser, ab
solwentka łódzkiej WSTii', nakręciła „Dwa
Michaly" i „Balladę o burmistrzancc'*.
Lechosław Marszalek — realizuje filmy
rysunkowe, ostatnio „Portret mistrza Kleo
fasa'*,

przez świadome niejako do
pełnienie przeżyć i doświad
czeń własnych doświadcze
niami i przeżyciami innych,
zawartymi w książkach.
Sądzę, że ten sposób wy
poczywania 1 wykorzystywa
nia wczasów jest najwłaściw
szy. Bo na czymż ostatecznie
polega wypoczynek? Czy na
absolutnym „nicnierobieniu"
i nieodzownej od tego, jak
cień od słońca, nudz.ie? Psy
chologowie stwierdzają, że
właśnie nic tak nie męczy
jak nuda, a fizjologowie do
dają, że przyczyną zmęczenia
i wyczerpania jest właściwie
nie samo zajęcie, lecz jednosiajność zajęcia,
powierz
chowność naszego sposobu
życia i bycia. Odpoczynkiem

Zdjęcie * film u „Uwaga, diabeł''

(Dokończenie na str. II)

Do
Redakcji „Odgłosów"
Wydział Kultury Prezy
dium Rady Narodowej m.
Łodzij po zapoznaniu się z
treścią artykułu
Elżbiety
Wróblewskiej „Kultura pjtf
mikroskopem" (Cykl: „Gdy
politykę robi struś"), prote
stuje przeciwko niedopusz
czalnemu faktowi publiko
wania pism o charakterze
wewnętrznym, udostępnio
nym autorce do wglądu
przez pracownika Wydzia
łu.
Redakcja zdawała sobie
dokładnie sprawę, że ni©
chodziło w tym wypadku o
pismo oficjalne,
nadające
się do ewentualnego opu
blikowania.
Zresztą sama
autorka przyznaje: „To, co
czytałam, nie było, jak się
okazało,
oficjalną opinią
Wydziału, tylko luźnymi uwagami działu finansowe
go".
Zastrzegamy się stanowczo
przeciwko tego rodzaju me
todom mogącym wprowa
dzić w błąd opinię publicz
ną.
Kierownik Wydziału
RYSZARD STEFANCZYK

List kierownika Wydzia
łu Kultury Prez, RN ni Lo
dzi,
który
zamieściliśmy
wyżej — wydaje się bardzo
znamienny. Zamiast rzeczo
wego i rzetelnego us^tosunkowemia się do problemów
zamieszczonych w artyku
łach E. Wróblewskiej —
otrzymaliśmy protest z któ
rego wynika, że autorka na
sea sikorzystała « nieofi
cjalnych danych. Kierowni
kowi Wydziału nie chodzi
o to, czy dane te były isto
tne czy też nie, chodzi mu
tylko o to, że byty nieofi
cjalne. A więc są
Wy
dziale Kultury dane oficjal
ne i nieoficjalne? Które są
prawdziwe?
Nie widzimy nic złego v>
fakcie, że pisząc o stronie
finansowej naszych teatrów
posłużyliśmy się danymi z
„pisma o charakterze wewnę
trznym", Nie wydaje nam się
aby w sprawach kosztów
naszych teatrów obowiązywala aż ta.k daleko idąca
tajemnica służbowa. Tego
rodzaju „ tajemnica“ służyć
może jedynie do ukrycia
przed
opinią
publiczną
spraw wymagających roz
patrzenia i usunięcia.
Sądziliśm y
ie
Wydział
Kultury podejmie polemikę
z całym szeregiem ważkich
problemów
wyluszczonych
w artykule
pod
tytułem
„Gdy politykę robi struś",
Tymczasem Wydział pragnie
uniknąć dyskusji, woli sta
nowczo protestować.
R ED A K CJA

S IE R G IE J ŁARIN

F IZ Y C Y I L IR Y C Y
Siergiej Łarin jest młodym krytykiem i dziennika
rzem radzieckim. Czytelnikom polskim stal sie on już
trochę znany dzięki niedawnemu omówieniu, jakie
otrzymał na lamach „Nowej Kultury” jego artykuł
„Horyzonty fantastyki", zamieszczony w „Drużbie na
rodów". Z Łarinem zaprzyjaźnił się jeden z naszych
redaktorów podczas swego pobytu w Moskwie i za
prosił go do współpracy z naszym tygodnikiem. Otrzy
maliśmy jego pier(L'szą korespondencję z ZSRR. Poka
zuje ona, ie w ZuAązku Radzieckim, mimo zerwania
konferencji na Szczycie i prowokacji amerykańskich,
nie osłabły stosunki kulturalne z USA — goście z Ame
ryki są tam witani serdecznie i przychylnie.
RED.

Daihodząc do Muzeum Po
litechnicznego już z daleka
zauważyłem olbrzymi tłum,
poprze'-’ który z trudem uda
ło mi sie; przecisnąć do wej
ścia. Ze wszystkich stron sły
szałam pytania:
„Czy nie
ma pan zbędnego biletu...?”,
„Nie
macie
bileciku?1'...
„Bardzo proszę, niech pan
odstąpi jeden'1 — już przy
samych drzwiach blaga ja
kaś dziewczyna A tuż nad
jej głową wis'1 napis: „Na
odczyt
Normana
Wiensr.i
wszystkie bilety sprzedane1'.

Od czasu do czasu na wy
kładach cybernetyków roz
legała się trocnę niesamowi
ta muzyka — powstała bez
udzia/u kompozytora. Zda
wała się być ilustracją do
powieści
fantastycznej
o
bundo robotów.
Gwoździem prac Kongre
su byl referat Wienera, cho
ciaż twórca cybernetyki by
najm niej nie demonstrował
żadnyin maszyn czy urzą
dzeń, wydających nieludzkie
dźwięki. Podstawowe prac?
Wienera przetłumaczone są
na język rosyjski i jego po
W sali Muzeum wystąpić glądy
dotyczące
Rozwoju
ma „Ojciec cybernetyki'1 —■ ludzkości iz punktu widzenia
słynny Wiener, autor prac cybernetyki oraz zdanie na
pt. „Cybernetyka”, „Cyber- temat czy maszyna będzie
nety i społeczeństwo", „-la
mądrzejsza od swego twór
— matematyk" j im.
cy — wywołują zaża.rte spo
ry 1 dyskusje 'nie tylko wśród
*
*
*
uczonych. Dlatego też takim
powodzeniem cieszą się jego
„Czto-to fizyki w poczotie
ode z i ty mimo, że tytuły ich
Czto~io liryki w zagonie”
brzmią odstraszająco.
...Wielka sala Muzeum —
—
Ta krótka żartobliwa niegdyś ulubione miejsce wy
fraszka Borisa
Słuckiego stąpień Majakowskiego —
awansowała na przc-wcwlnlą przapełmiona.
Publiczność
myśl naszej epoki. Niektórzy bard/.-' różnorodna. Przewa
poeci potraktowali ją dosłow ża młodzież, tylko za stołem
nie i poważnie obrazili s:ę na prezydialnym błyszczą siwe
swego kolegę po piórze. Po i łyse głowy. Chłopcy w bia
częli udowadniać, że w epo łych koszulach i jasnych gar
ce atomu i cybernetyki liry niturach, niektórzy w dżin
cy nie są w pogardzie ani sach, dziewczęta w letnich
zapomnieniu. Dyskusja trwa, bluzkach z dużymi dekolta
ale zestawienie słów „fizycy mi, widać kilka typowych
1 lfryc;'” przyjęło się. Zresztą „kociaKów”. Cały ten pstry
komplety na przedstawie tłum
zapełnia
wszystkie
niach teatralnych, na koncer miejsca i przejścia sali.
tach, filmach oraz odczytach,
...Na
mównicę
wchodzi
świadczą, że moskwicz anie stars/y Już mężczyzna śred
Interesują się zarówno „liry niego wzrostu. Chwilę stoi
k ą ” jak i „fizyką”. O ostat milcząc 1 trochę jakby zdzi
nim świadczyło ogromne za wionymi oczyma przygląda
interesowanie, Jakim cieszy się słuchaczom, którzy w ita
ły się np. prace Pierwszego ją go oklaskami. Potem oczy
Międzynarodowego Kongre jego 2 a grubymi szkłami
su Cybernetyków i to nie przygasają, uczony skupia się
tylko wśród fachowców, a u i zaczyna wykład. Tematem
tzw. szerokiej publiczności. odczytu jest szereg analogi,
Lw ią
część jej stanowili miedzy mózgiem ludzkim a
oczywiście studenci.
„rozumnymi”
magzynam;,

Długo jeszcze świat będzie omawiać najdrobniej
sze szczegóły wydarzeń japońskich, związanych
z niedoszłą do skutku wizytą Eisenhowera. Jeśli
wierzyć publicystyce amerykańskiej (a na tle tego
dotkliwego ciosu wymierzonego w prestiż USA na
całym Zachodzie wierzyć chyba można) — politykę
amerykańską spotkał wielki zawód. Nie dlatego, że
Eisenhower nie mógł wygłosić przemówienia w To
kio na temat „zbawiennych" dla Japonii skutków
ratyfikacji układu japońsko-amerykańskiego, ale
dlatego przede wszystkim, że po ostatnich wyda
rzeniach... na Japonię w obozie amerykańskim nie
można ju ż liczyć jak na sojusznika.
W M anili, gdzie Eisenhower spotkał się z prezy
dentem Carlosem Garcia na wielkiej paradzie w oj
skowej i gdzie zastały go wieści z Japonii o odwo
łaniu jego wizyty w Tokio, trzeba było jednak ja 
koś ustosunkować się do wydarzeń. Eisenhower po
dyktował więc sekretarzowi prasowemu Hagerty’emu
oświadczenie tej treści:
—
Przykro mi, że mała, zorganizowana m niej
szość kierowana przez zawodowych komunistów...
mogła udaremnić wizytę „dobrej w oli“.
Jak jednak przedstawia się ta „mala zorganizo
wana mniejszość" japońska, która sprawiła, że po
lityka amerykańska nie może ju ż liczyć na Japo
nię, jalpo na prozachodni bastion? Oto sylwetki
czterech ludzi, o których opinia amerykańska twier
IN E JIR O ASANUMA li
dzi, że właśnie za nim i stanęła w gorących dniach
czy lat B3 i jest przewodni
wizyty Eisenhowera cała Japonia.
czącym japońskiej partii so
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Tokio — nowoczesna metropolia. W obronie jej m, in. Ja
pończycy
zaprotestowali,
niedopusiczając
do
wizyty
Eisenhowera

cjalistycznej. Ma ponad 100
kilo wagi, w związku z tym
pewne trudności oratorskie,
nazywają go „człowiek-Iokomotywa". Skończy! Uni
wersytet Waseda 1 wkrótce
potem został działaczem robotniczo-związkowym.
Gdy
w ub. roku mała grupa ode
szła z partii, nie zgadzając
się z ogólną linią polityki,
Asanuma został przewodni
czącym pozostałej większo
ści. Jest on głęboko przeko
nany, że Japonia stanowi
kolonię amerykańską, wśród
przyjaciół nie ukrywa też
swego poglądu, że śmiertel
nym wrogiem Japonii i Chin
...udowych są właśnie Sta
ny Zjednoczone,

NIMI

Korespondencja własna z Moskwy

n a ! którymi pracuje. Wiener
jest optymistą i sądzi, ie
cziłowiekowi uda się w przy
szłości zbudować maszynę
dorównującą m u rozumem.
Równocześnie wśród śmiechu
audytorium, dodaje, ie wte
dy człowiek będzie m isi do
czynienia nie tyle z posłusz
nym robotem, ile z konku
rentem

Czy Wiener należy do li
czonych — fanatyków, któ
rzy iudzl traktują jako two
ry . okresu przejściowego” w
rozwoju ziemskiej cywiliza
cji, czy sympatia Jego jest
skierowana w stronę przy
szłego pokolenia — robotów?
Bynajmniej. Mit o negacji
człowieka na rzecz przy
szłych robotów — stworzony
został raczej przez jego prze
ciwników. Sam Wiener w
swym wykładzie, nawet naj
mniejsze analogie między
m ózgom sztucznym a ludz
kim przeprowadza bardzo
ostrożn e, z wieloma zastrze
żeniami. Warto może dodać,
że sam wygląd uczonego ja 
koś nie kojarzy się z wyobra
żeniem człowieka, który za
początkował nową „maszy
nową, epokę w ‘ historii”.
Bródka hiszpanka, sposób
trzymania filiżanki z herba
tą, cały jego sposób bycia
jest trochę staroświecki i
twor.’.y na sali wyjątkowo
milą, niemal domową atmosfere.
Wiener urodził się w Bia
łymstoku. W 1880 roku ro
dzice jego wyjechali do A m e
ryki. Odpowiadając na licz
ne pytania uczony m. In.
wspomniał o swoich literac
kich planach. Okazuje się, że
Wiener zajmuje się róvaież
literaturą piękną. W ubie
głym reku wydał swą pierw 
szą powieść. Obecnie znów
pracuje nad powieścią fa n 
tastyczną.
Rojpisałem 6ię o „fizykach”

a trzebaby wspomnieć i o
„lirykach”. Liryk, o którym
chcę pisać jest niemniej słyn
ny. Mowa będ/.ie o młodym
pianUcie amerykańskim Van
Cliburn. Na jego koncerty
tek sarno trudno do-tać bi
let Ja!: na odczyty Wienera.
Co przyciąga tyle tysięcy lu 
dzi na koncerty Clibumn?
Wielu " nich z. wielkim tru
dem udaje się wyciągnąć na
„trudn?’
muzykę.
Czym
ujar?aT.ił
wymagającą mo
skiewską publiczność
już
podczas pierwszego koncer
tu7 Mam wrażenie że nis
tylko swym talentem, czy
nawiit ęeńJalnośdą. Ten mło
dy pianista posiada tyło uro
ku i wdzięku, że ujarzmij,
nie tylko dziewczęce serca.
Urzeka jakąś bezpośrednio
ścią szczerym niewymuszo
nym uśmiechem.
Tego wieczoru Cliburn w y
konał z towarzyszeniem or
kiestry dwa
koncerty —■
Schumana i Rachmaninowa.
Szczególnie wielkie wrażenie
wywiera, w jego wykonaniu
3 Koncert Rachmaninowa.
Tym
.właśnie
koncertem
przed dwoma lsty podbił
Cliburn Jury Międzynarodo
wego Konkuirsu im. Czaj
kowskiego.
W końcowej części koncer
tu wydaje się, że fortepian
i orkiestra pod batutą K iry fa
Kondraj-zyna tworzą jeden
ogromny organizm muzyczny
zapełniający salę burzą to
nów, Publiczność szaleje. Na
estradę padają dziesiątki bu
kietów
kwiatów.
Cliburn
chwyta kilka z nich drżącymi
ze zmęczenia rękami. Jest
wyraźnie wzruszony. Entu
zjazm słuchaczy Moskwy,
która jego, nieznanego jesz
cze nikomu młodego pianistę,
wprowadziła w świat wiel
kiej sztuki — jest mu szcze
gólnie drogi. Przecież tego
nie capomina się...

S T A N Ę ŁA

J A P O N I A

38-lelJłi A K IR A
IW A l
NOBUO ARUGA ma za
jest sekretarzem
general
ledwie lat 22, jest już jed
nym Sohyo — federacji 22 nak
jednym z głównych
lewicowych związków za przywódców federacji japoń
wodowych w Japonii, sku skich studentów, pod nazwą
piających 3,5 min członków. Zengakuren. Studiuje
już
Po ukończeniu szkoły śred czwarty rok prawo w To
niej Iwai przez jakiś
czas
kio, wszyscy znają
jego
pracował jako smarowaoz na miękki, łagodny głos, jest
kolei, po wojnie został kie zawsze uśmiechnięty. Współ
rownikiem wydziału mło działa z socjalistami i ko
dzieżowego
związków,
munistami, a program, jaki
wkrótce zaś dał się poznać
wyznaje, brzmi: rewolucja
jako
zdolny
organizator
ludowa we wszystkich kra
strajków wśród japońskich
jach! — po to, by obalić
kolejarzy. Dlaczego Iwai tak
zaciekle występował prze skorumpowane rządy. „Lu
ciwko ratyfikacji „układu dzie — mawia często Aruga — są tak dobrzy, że wy
bezpieczeństwa" z USA?
—
Bo Japonia nie powin magają jedynlie niewielkiej
na pozostawać pod kontro kontroli ze strony rządu..."
lą amerykańskich i japoń
skich kapitalistów — ma
wiał Iwai.

SANZO
NOZAKA, 68letnl przewodniczący Japoń
skiej Partii Komunistycznej
kształcił się na tokijskim
uniwersytecie Keio, przyłą
czył się do ruchu komuni
stycznego w czasie swej w i
zyty w Anglii w roku 1020,
gdzie studiował w Szkole Ekonomicznej. słuchając m. in.
wykładów Clementa Attlce.
Po powrocie do Japonii okres do roku 1031 spędził
głównie na „odsiadkach11 w
więzieniach. Uciekł do Mos
kwy wraz z żoną, w roku
1913 pomagał w Chinach
Mao Tse-tungowi w jego
walkach wyzwoleńczych. Po
zakończeniu wojny wrócił
do Japonii w amerykańskim
samolocie
transportowym.
Był prześladowany
przez
Douglasa Mac Arthura za
agitację przeciwko wojnie
koreańskiej, z konspiracji
zaś ujawnił się dopiero w
w roku 1956.

KAROL BAOZIAK

nie polecenia wiceprezeso
wi; na całe czttery doby opuszezal przecież swoje go
spodarstwo. — Jak oni sa
przez nas poradzą — zajytał ktoś z troską w głesie.
Właściw.e sam siebie zapy
tał, gdyż pozostali zajęci
byli lokowaniem paczek, te
czek, walizek, drewnianych
kuferków i nazw jmy to
tak — własnych postaci.
Zajmowanie miejsc od
było aię według ustalonej
hierarchii. Na przedzie usiadł prezes z prezesówą,
obok członek rady nadzór
czej z małżonką, a między
nich wkręcił się magazy
nier, za mm: zajęli miejsca
urzędnicy, • -a urzędnikami
kierownicy sklepów, a na
szarym końcu 6tróż nocny,
W„Turyście‘‘
przyjął
wagowy, konwojenci i ła
mnie wysmukły blondyn
o sportowej aparycji. U- dowacze.
przejmie. Podsuną! księgę
Taki ekskurs do nie lada
— han-monogram. Wybór
wydarzenie dla geesu. Ci,
duży, za duży, aby łatwo
co pozostali, markotnie ale
zdecydować. Zakopane. Po bez zawiści zaglądali do
znań, Międzyzdroje. W ar
środka autokaru, obchodzili
szawa, Żelazowa Wola, A T- wokół, cmokali w podz wie
kadia, Nieborów, T rójm ;a- i na powrót z żalem od
sto, Szczecin, Kraków. Resz
chodzili do swoich zajęć.
ty nie pamiętam, ale była, Brakowało tylko
kasjerki
Łodzianie jeżdżą po całej
Sabiny. Tamci z końca za
częli już prychać. Uspo
Polsce.
—
A może by tale do koiła ich starsza sklepowa
Trójmiasta? — zapropono z Górki Pabianickiej: ,,Prze
wałem. — Proszę bardzo, cie kasę zdaje, a kasa to
tylko nie mamy na tę tra.sę pieniądze. Takie ludzie, wy
jesracze pilota. Pan rozu
kształcone na kulisach, a
mie — sezon, ścisk, tłok, zrozumienia nie m ają“.
wszyscy naraz, wycieczki
Nareszcie przyszła i ka
szkolne, k;i kłady pracy, spół sjerka. Okazało się nawet,
dzielnie i w ogóle. Wiado że z aparatem fotograficz
mo — żniwa.
nym. To ja zrehabilitowało
Okazało się, że do Trój- w oczach „takich ludzi".
m/iaeta
jadą
pracownicy
—
Zdjęcia będzie cykała,
geesu z P. Wycieczka trzy to dobrze. No to my se
dniowa z programem zwie też cyknijmy do jednym.
dzenia
Elbląga,
Krynicy
Oj cykali, cykali przez
Morskiej, Gdyni, Helu, O li całe cztery doby.
wy 1 Gdańska.
Trasę do Elbląga przeje
Wysmukły
blondyn
o chaliśmy w ciągu 7 godzin.
sportowej aparycji
szybko Kierowca Horynek, bardzo
znalazł
rozwiązanie:
—
młody
ale
doświadczony,
„Pan będzie pilotem".
wyglądem swoim i zacho
17 czerwca o godz. 14 o- waniem
nie
przypominał
trzymałem kartę pilota, za szofera. Jeszcze mnie upo
raz też podjechał długi au mniał, gdy mi się nieznacz
tokar i pojechaliśmy do P.
nie
wyrwało
„psiakrew'1.
po gośoi. Deszcz zacinał w
Moi
podopieczni
wparci
prwedinie szyby autobusu.
wygodnie w fotele autoka
Następnego dnia program
ru spokojnie kontemplo
wycieczki
przewidywał w ali
m ijane
krajobrazy.
przejazd statkiem po Zato
Szczególnie na wzgórzach
ce Wiślanej ł plażowanie profil pejzażu z wiecznymi
w Krynicy Morskiej. Bile wierzbami i topolami na
ty na statek były juz za tle pochmurnego nieba urze
mówione.
kał pięknością. Polska to
ładny
kraj.
Udział w wycieczce miały rzeczywiście
wfciąć 44 osoby. W ostatniej
Zza szyb mknącego autoka
ru. Gospodarskim okiem
chwili trzy osoby zrezygno
wały. Całkowity koszt eska ten kraj czacowali, bez głoś
pady pokrywają związki
nych zachwytów ale z po
dziwem, troską i nie bez
zawodowe. Rezygnacja nic
krytej dumy. „Wszystko to
nie kosztuje, można w ^
nie jechać Wydaje mi się, do nas należy. he“ !
że ze względów wychowaw
Taka wycieczka to najlep
czych uczestnik
wycieczki sza lekcja patriotyzmu.
powinien choć symbolicznie
W piątek rano popłynęliś
partycypować w kosztach,
my s/s „Różycki" z Eilblaga
ażeby nie lekceważyć przy do Krynicy Morskiej. Po
jemności, jaką mu państwo
goda
się
polepszyła. Po
gratis funduje.
dróż statkiem jest właści
W P. już czekano. Spóź wie rzeczą nudną 1 mono
n ił się tylko prezes 1 ka tonną. Zabawiałem się więc
sjerka. Prezes dawał ostat w przewodnika: Proszę pań

Byłem
pilotem

Jurysty”

Foto: A. Kondratiuk
Niektórzy na bandzie bur
ty nabierali szacunku do
morza. Tylko kołuje i ko
łuje.

Faktem jednak jest, że
nie tylko pilot o nich dbał,
ale oni o pilocie również pa
miętali. Po smacznym obiedzie w „Smakoszu" rzeczo
wym językiem zaproszony
zostałem
do
zagajnika.
Strzelił korek od ćwiartki
1 na poplamionym płasz
czu atancja zastawo. Zna
lazł się również kieliszek i
zaczęliśmy
przepijać
do
siebie. Uczta była rzetelna,
narodowa, przetykana sen
tencjami w rodzaju: „Jest
socjalizm? Jeeit. A jak jest
socjalizm to musi być re
manent, a jak jest remanen to i waga musi być.
No to cyk! Siup! Chlup"!
Cierpki odór alkoholu mie
«sał się ze słonym zapa
chem
morza.
Wypiliśmy
więc za to morze,
które

go jeszcze nigdy nie wi
dzieli i nie byli ciekawi zo
baczyć, Potem z pustą bu
telką w ręku iście marynar
skim krokiem udaliśmy się
w kierunku plaży na zaślu
biny z Bałtykiem. Morze
wyrzuciło butelkę na brzeg.
Nie przyjęło zaślubin.
— Widać niezwyczajne —
odrzekł konwojent z geesu.
Na nocleg udaliśmy się
do Sopot. Część wycieczko
wiczów trzeba było umieś
cić w namiocie, resztę w
nieoświetlonych
domkach
campingowych.
Wybiła
godz. 12 w nocy. Od mejrza
w iał chtodny wiatr lecz
temperatura się podniosła.
Prysnął gdzieś sielskoalkohoiiczmy nastrój. Długo trze
ba było czekać na wydanie
pościeli,
— Baranów żeś pan tu
przywińcł czy iudzi? —
pytał mnie co chwila tęgi
jegomość z podwyższonym
ciśoianiem wskutek cało
dziennych wrażeń. Zewsząd
było słychać groźne pomt iw
ki. Księżyc niespokojnie pły
nął po wzburzonej fali. Uśmiechałom się bezradnie,
ale im się wydawało że bez
czelnie.
W niedzielę rano nastroje
się poprawiły, pogoda się
zepsuła. Zwiedziliśmy port
gdyński, a po obiedzie po
płynęliśmy statkiem żeglugi
przybrzeżnej na Hel. Nie
widoczna bryza lekko „bu
jała" statek.
— Ale tu cug — narze
kali moi turyści z R , /

re wygrała wojnę. Ale dy
wizji opadły ręce, przestała
strzelać, dywizja idzie do cy
wila, musi żyć inaczej, a nie
umie. Trochę jak u Remarqua w „Drodze powrotnej”.
Jeszcze wczora.j żołnierze i
oficerowie stanowili jedność,
gdyż walczyli, ale teraz w
straszliwej ciszy przeklętego
miasteczka Płatków, gnuśnie.
ją, intrygują i autorowi ze

Ale to są tylko pozory. W
tysiącach książek młodzi lu
dzie kochają się, przezwycię
żają przeszkody, bywają też
straszliwi dziaduniowie bar
dzo do siebie podobni, ale z
tego nic jeszcze nie wynika.
Nie zawsze konwencje roz
strzygają o wartości książki.
Powiem więcej — Biliński
osiągnął sukces wbrew utar
tej konwencji, którą przyjął.

liów, interesującą anegdotę,
szereg kapitalnych scen, któ
rymi można się ubawić, że
wspomnę tylko ów czołg, któ*
ry dla kawału przejechał
przez środek domu dziadka
Połowcewa, scenę łowienia
ryb, czy przezabawną historię
przerwania amorów kapita
na. Wojsko na cmentarzu. Ta
właśnie anegdota nie istnieje
sama dla siebie, autonomicz-

wana szczelnie butelka, m a
leńki krążek świata, w któ
rym ugrzęzły nie tylko czołgi
i działa, ale przede wszyst
kim charaktery ludzi. W tej
atmosferze,
hermetycznie
zamkniętej,
nabrzmiewają
powoli konflikty pomiędzy
żołnierzami, niezależnie od
ich stopnia i tragicznie eks
plodują, Takie są bowiem
prawa rządzące małą społecz-

W IESŁA W JAŹDŹYŃSK
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siwa — zacząłem — pierw
sza wzmianka o Elblągu po
chodzi z IX wieku kiedy to
podróżnik
angielski Wulfstum na zlecenie króla *pisał swe wrażenia z odwie
dzin tych okolic. Pierwot
nie nad rzeką Ilfing (obec
nie Eilbląijka) •najdow ała
się rybacka osada ewana
Truso“... Resztę słów po
rwał wiatr.
W Krynicy Morskiej za
mówiłem na obiad kotlet
schabowy, ażeby ukonten
tować
moich
turystów.
Pech chciał, że i na kolację
też był schaboszczak. Może
więc to nie pech, ale właś
ciwość „po'skiej
kuchni?"
Mam w tym miejscu sporo
wątpliwości.

Wieczorem mieli do mnie
utajony żal, że nie poszliś
my do kościoła. Natomiast
w poniedziałek znów mieli
za złe, że tylko po kościo
łach chodzimy i nawet cy
tryn nie ma czasu kupić.
Skąd 'się dowiedzieli, że są
cytryny w „Delikatesach'1
pozo sta nr e dla mnie na
zawsze zagadką. A były fak
tycznie, sam przecież ku
powałem.
Najbardziej jednak spo
dobał się kościół w OU*vie
i koncert na słynnych orga
nach z pięcioma tysiącami
piszczałek. Największa z
nich pc>slada 10 metrów
długości, najmniejsza 2 cen
tymetry. Koncertował aku
rat młody ksiądz, profesor
muzyki o eterycznym wy
glądzie i barwnym języku.
— Skąd moi m ili jesteś
cie?
— Z PivV.V.7»SV, prosizę prze
wielebnego.
— To byczo! Mam tam
swoich kum pli misjonarzy,
che, che!
— To fest — proszę Usa
dza — zacząłem bogobojnie.
Widocznie moja odpowiedź
przypadła mu do gustu, bo
odwołał mnie na bok i w
tajemnicy przed wszystkimi
w nagrodę pokazał naj
mniejszą
piszczałką oliwekich
organów.
Wygląda
toto jak
połowa zapałki.

Kiedy armia idzie do cywila...
Przy lekturze książki W a
cława Bilińskiego *) nie na
leży ufać pozorom. A można
by. Można powiedzieć, że już
gdzieś, czy kiedyś, czytaliś
my coś podobnego.
Ot, jest sobie dywizja, któ-

śwlecą przychodzi szukać je
dynego uczciwego. W tej
właśnie ciszy załatwia swoje
brudne interesy major Darski, pada ofiarą niewinny
podoficer Staszkiewicz, tro
chę jak sierżant Grisza u
Zweiga.
I 2 nowu możemy powie
dzieć — my już skądś znamy
tę sztabową papiernię, ów
skomplikowany system zależ
ności w armii, która już nic
walczy lub odpoczywa na ty
łach. Decyduje tu podział
łupów, troflejne samochody,
czasem spirytus, kiełbasa,
albo rarytas niezmiernie cen
ny — młoda kobieta.

Boć przecież otrzymujemy
obraz dywizji, która szła set
ki kilometrów do Berlina,
maleńki fra^rment wielkiej
armii, ale fragment widziany
niejako od kuchni, bez fan
far. To rzadki typ spojrzenia
na zwycięzców w naszej li
teraturze.
Przede wszystkim jednak
Biliński pokazał to, co nazy
wamy zazwyczaj
dobrym
warsztatom pisarskim. Po
prostu — książka jest cieka
wa, niekiedy pasjonująca,
spoista wewnętrznie, rzec by
można — czysta w swoim ro
dzaju.
Posiada też obok
prawdziwego bogactwa rea

nie, lecz umiejętnie wzmaga
konflikty pomiędzy ludźmi.
Ale urok „Lata po wojnie”,
jego wartość poznawcza nie
polega przecież tylko na ane
gdocie, czy samej znajomości
żołnierskiego życia na posto
ju. Poszczególne konflikty
pomiędzy ludźmi, ich am bi
cje, małe i duże, podporząd
kowane są konsekwentnie
atmosferze, jaka panuje w
zniszczonej i pustej mieści
nie Płatków. Ta właśnie at
mosfera, zawiesista i bezna
dziejna determinuje ludzkie
postawy i zachowania, jcist
prawdziwym
bohaterem
książki. Płatków to zakoako-

nośclą zamkniętą na cztery
spusty od reszty świata.
Aura Płatków namalowana
zastała przez
Bilińskiego
drapieżnie i sugestywnie. A
przecież jest jak najbardziej
dyskusyjna. I w tym fakcie
widzę inny walor powieści.
To nie jest książka, w któ
rej autor wszystko załatwia,
przyjemnie i gładko za jedy
ne piętnaście złotych. Książ
ka zmusza do refleksji, sta
wia znaki zapytania. Czy
autor nie krzywdzi swoich
bohaterów? Czy nie zwęża
zbyt przesadnie ich wewnę
trznego świata do pogoni za

Właściwie nic ciekawego,
ale zostałem wyróżniony,
to zawsze jednak coś zna
czy. Może poznał żem here
tyk.
Później
zwiedziliśmy
przepiękną Starówkę gdań
ską, Westerplatte i kościół
katedralny. Katedra gdań
ska jest największym i naj
wyższym kościołem vv P°l"
sce. Mogłaby pomieścić w
sobie 10-piętrową kamieni
cę. obok pięknych ,,kryser.ta
łowych" sklepień znajduje
się tam krzyż, o którym
nasz przewodnik opowiadał
bardzo interesującą legendą.
Średniowieczny rzeźbiarz
zobaczył pewnego razu fli
saka o fizjonomii męczenni
ka z czasów Nerona. Za
prosił go więc do swojej
pracowni, poczęstował moc
nym winem, a niastępnie
napadł
znienacka,
obez
władnił i żywego przybił do
podłogi. Potem przystąpił
do rzeźbienia głowy Chry
stusa Ukrzyżowanego, Ot,
czego nie robiono dla sztu
ki.
Gdyby
dziś
artysta
chciał w ten sposób nama
lować portret, mtisiałby naj
pierw pokiereszować twarz
swemu modelowi.
Do P. wróciliśmy o trze
ciej nad ranem. Trzydniowi
milionerzy odeszli na po
wrót do swoich codziennych
zajęć. Ech, kawał światu
się zwiedziło. Będzie co opo
wiadać przez cały okrągły
rok.
wojenną zdobyczą, karierą,
szabrem i dziewczynką? Czy
nie mogło się narodzić w
Płatków jakieś czyste marze
nie o powojennym życiu,
właśnie na gruzach wojny?
A może Biliński ostrzega
nas, mówi, że nawet żołnierz,
który wygrywa wojnę, oku
puje zwycięstwo stratami na
tury moralnej? Może chce
powiedzieć, że wojna,, jako
kategoria moralna, niechęt
nie uznaje zwycięzców i po
konanych. Wszyscy jej ule
gają — generał, którego żo
na puszcza się, prokurator
Darski, porucznik Święcicki,
Wanda, Teresa, a nawet Rybarczyk, znakomity szabrow
nik, który może kiedyś, przed
wojną był uczciwym człowie-i
kiem.
Od tych pytań czytelnik
„Lata po wojnie" nie uciek
nie. Ale też właśnie dlatego
gorąco zachęcamy go do
przeczytania tej jednej z naj
ciekawszych pozycji Łódzkie
go Wydawnictwa w bieżą
cym roku.

Biliński
—
*) Wacław
„Lato po wojnie", Wydaw*
nictwo Łódzkie, 1960, ^

oezac+i żądza krwi. Przyskakując do mnie wrzasnał:
— Ja osiemnaście lat sie
dzę, zęby mi z tego paskud
nego żarcia wypadły, a ty tu
dopiero Przyszedłeś. Dwu ja.
jck nie chcesz mi sprzedać?
Jaki z ciebie kamerad-’
Instynkt ostrzegł mnie o
grożącym n iebezpieczeńs tw ie.
Powiedziałem
pośpiesznie,
żeby powstrzymać cios pięś
ci:

dził. Sposób na złodzi?Jstwa
okazał się niezawodny, ais
miejscowi satyrycy ulozyll
zaraz kpiarski dwuwiersz;

A ten stary Judasz zdrajca
Schował smalec między jajca

Frant Lisberg mawiał; p at
ka.. Nie dla żartu, Blokowy
z czternastki nie um iał po
polsku. Ale
przypadkom
trainls paczkę określił. Bo
zanim się przesyłkę z żyw
nością dostało, podlegała ona
rewizji. Esesmani przeglą
dali co więźniowi z domu
przysłano. O kradzieży Chle
ba I oo lepszych kąsków nie
należy właiciwie mówić. Za
bierano z paczki dla głod
nych kolegów, Chleb dwukllowy — ciach przez środek!
Smalec — oddaj z łyżkę albo
1 dwie. Papierosy — garść
zabiorą... Operacja ta nazy
wała się „Kameradschait”.
Tylko że pełna traga lądo
wała u esesmanów.
Po przejrzeniu paczki, wy
braniu tego 1 owego wyrzu
ceniu precz papieru z opako
wań (żeby uniemożliwić gry.
psy) — więzień dostawał golą
zawartość. Podstawiałem ka
potę, a esesman wysypywał
mi do niej bezcer.ne dary do
mu, bez których oj jak by
łoby krucho. Żywność była
tak rozpaprana i przemiesza
na, że stanowiła istną paćkę.
A papierosy razem z mar
molady — ku utrapieniu pa
laczy.
Ale 1 taka „paćka” posia
dała wartość bezcenną.
Stanowiła „klejnot rodowy”
więźnia.
Nic dziwnego, że więźnio
wie strzegli swego m ajątku
jak mogli. Tylko chłopi ob
nosili się naiwnie z paczka
mi. Łasili po obozie z rłoctepionymi do portek kolami
chleba, razem z chlebem spa
li, paskudzill w ustępie —
jednym słowem nie rozsta
wali s!ę z tym darem bożym
nigdy. Ale wiadomo, to wsio
wi ludzie. Pro-noduszni. Wy
trawny więzień ukrywał za
wartość swej paczki. Ćwiczył
się we
wstrzemięźliwości
ciąla i za dnia na octach ko*
lęgów nigdy nie jadł, Dopie
ro gdy noc przyszła i ucichł
tum ult obozu, sprytny josisdacz na własnej pryczy okry
ty kocem (no i ciemnością
nocnąl spożywał swoje zapa
sy. Sąsiadzi pilnie wytężali
słuch i miarkowali po sposo
bie żucia, co taki facet w j u wa. Gdy więzień najedzony i
uszczęśliwiony zasypiał (mo
że we śnie oglądał dom albo
i przy stole rodzinnym nad
golonką siedział), koledzy do
bierali się do pęcaki. Jeśliś
chleb lagrowy ukradł —
śmierć. Widziałem taicie sa
mosądy, Ale z paczofc wolno
było organizować O łupii —
winlij samego siebie, rprytnyś czvll koledze podebrałeś
— nikt. cię nie potępi. Wie
dząc o tym przemyślnie}*!
paczkowjezę zabezpieczali się
przed organizacją. Prześcig
nął wszystkich Judasz 'nie
biblijny, lecz prawdziwy la
growy — tak się nazywał).
Garnuszek ze smalcem uw ią
zał sobie w kroku Tak spał
i tas po kwarantannie cho

Zaczynając obozowe edu
kacje nie byłem w pei-ni
świadomy różnych pączko
wych historii. Nie znatem
związanych z tym w;elk:ch
wzlotow i tragicznych upad
ków.
Na kwarantannie szrajber
wyczytał mój numer wśród
mających otrzymać raczki.
„Awizo” nastąpiło w połud
nie, po ob!edz'e miano wy
dawać paczki. Przeżyłem nie
pokojące i radosne chwile,
jak każdy stojący w obliczu
niespodzianki. Co będzie za
wierała przesyłka?
Paczka, co tu ukrywać, by
ła imakowi ta. Naiwnie i
chełpi'wie przejrzałem
za
wartość na oczach sąąiadówSiedzieliśmy razem na za
plutej ziemi i z uznaniem
szacowaliśmy wartość prze
syłki. Poczęstowałem najbliż
szych kolegów i spokbjnis
zabrałem się do jedzenia,
Uwaźsiem, że co do mnie na
leży — jest moje. Oczywiś
cie, uczcie towarzyszyły uwa
gi i zachwyty natury kulinar
nej. W orbicie powszechnych
prawie zainteresowań znala
zły sie dwa surowo jajka.
Matka przysłała je opakowa
ne w wacie, w blasmnym
pudełeczku. Może w domu
wyobrażano sobie że będę je
mógł zjeść „po wiedeńsku”?
Trzymałem te jajka w rę
kach i uśmiechałem się z
rozczuleniem na taką ser
deczną
naiwność
mojego
gniazda. Wtem na mnin i na
te jajka padł cień. Spojrza
łem. Przede m ną
stanął
szwung blokowego.
— Blokowy chce kupić od
ciebie te jajka.
Zapytałem giupio:
i — A co da?
Siedzący obok zarechotali:
i — Złoty zegarek.
— Dwadzieścia pięć na d...
Szwung reprezentował wła
dzę. Uważał za stosowne uciszyć prostackie prześmieszki. Oznajmił uroczyście:
— Blokowy da cl młakę
zupy.
Znałem już do obrzydzenia
smak tej zielonej szajsy ze
szpinaku i pokręciłem prze
cząco głową.
Ale szwung wróci! po
chwili:
— Blokowy cię woła.
Koledzy zaniemówili. Spoj
rzeli na mnie z niepokojem.
Jajka trzymałem jeszcze w
rękach, nie zjadłem. Teraz
zaciążyły mi jak dwa solid
n e kamienie ze sztajnbruchu.
Szivung przynaglił:
— Chodź!
Przeprowadził mnie przez
tlok kwarantanny rozpycha
jąc się 1 rozdając kułaki na
prawo i lewo. Wciągnął mnie
do sztuby.
Frań* Lisberg był sam. Sie
dział na zydlu oparty o stół.
Pochylenie głowy zdradzało
hamowaną wściekłość.
Więźniowie mówili, źe ostatnio Franz się ustatkował.
Ju ż nie‘zabijał, ale jak sięr.a
jakiegoś hSftli-iga uwziął, to
len mógł za swoją duszę pa
cierze zmawiać, jeśli oczy
wiście zdążył. I.isber? bił i
znał się na tym. Z reguły od
bijał nerki, psuł wątrobę,
łamał kości tak, że więzień,
który mu podpadł, kończył
się na rewirze. Strach b\ło
z blokowym zaczynać. Bo
choć już nie mordował, po
została mu groźna sława. Tej
nie należało prowokować.
Kiedy wszedłem do sz!uby, Franz podniósł się na
mój widok.
— Dlaczego nie
ehae^z
sprzedać mi jajek? Przecież
ja ci uczciwie jiapłacę.
S z e lk i mu drgały,
W

je wtem, to Jesteś pisarz. Franz klepał mnie po rtmleMnie jest scheiss'egal. Bądź niu.
sobie Tischler, ale chcę, że
— Du bist solcher Tischbyś napisał o mnie. Nie
i or wje jcj-, ein p farer.
patrz, ze mam zielony win.,
.
klei. Jestem z czerwonego _ Ale Pewne* °
" « wot
Weddekindu
Franz nie pomogł. Wybierka
***
ba^ A0
Hm Prosta spraw., Franz musiala
popił sobie i musi się wyga- wa*r‘0' bo. ^ d f n(0 ze,w '
dać. Wobec złodziejów - *f>d - z roanych kątów doopowisdał o sleepingach, w «»°wnie wwy^tkich. Śmierć
których kiedyś
kiedyś grasował,
których
grasował, wowo dekown.kom! Esesmani ogłą
bec mnie — o robotniczej dali nam starannie nogi, czy
nie są spuchnięte, mierzyli
— Herr Blockaltester, ja dzielnicy.
wzrokiem
pierś,
wreszcie
Jaki
tam
z
niego
komuni
tych jajek sprzedać nie mogę
najbardziej
wysokich,
rosta!
Lecz
musiałem
słuchać.
.
,
.
.
,,,
,
,
i powiem dlaczego.
Rzecz ciekawa, że kryminaii- sł3fch odstawil1 nf * * .. K a‘
a.'\ długo ftiedz»r»v
h<Yj-in ZUlj
Sii*ajbCIOWl UULisberga aż zatkało takie żści
siedzący w
w r\
obozie,
zuchwalstwo, podał się w tył- oprawcy i zbóje czuli od cza mery. Znalazłem się wśród
niezmiernie zdumiony. Ta su do czasu potrzebę spowie- wybranych. Sztraj berem na
chwila ocaliła mnie.
dzi. Z reguły przybierali
f
W|?dy P° '
— Wie .no?
wtedy szlachetniejszą posiać,
Cegłowski z Poznania,
dobry kolega i człowiek uNawet nie krzykną*, tylko mówili o własnych krzyw czynny. Zagabnąłem go za
wyszeptał, ale za tym szep dach l zawiedzionych nadzle niepokojony, że mnie wytem czaiła się śmiertelna jach. Podawali siebie za ofiarę reżymu, pomstowali na b ‘an0'
-^obrego fagroźba
obóz i Hitlera. Słuchać tego c*10'wca • W jakim celu
— Herr Blockaitester, ja nie było bezpiecznie.
— Nic się nie martw
tymi jajkam i nie mogę han
Spowiedź przeszła w pijać- odparł Cegłowski. — Będlować. Dostałem paczkę od ki bełkot. Weddekind, rot£
dziesz m iał lepszą pracę,
malK\ pan rozumie? Ale mo
łahne,
dziewczyny,
wolność,
Nazajutrz
gruchnęła wiagę te jajka panu ofiarować
jako starszemu więźniowi, obóz - wszystko przemiesza domość, że lustruje nas .sam
spływało w bezład- Seidler. Stanęliśmy w y w ę który więcej ode mnie wy ło się
nym potoku słow. „Es geht żeni („Doborowe komando"!)
cierpiał.
rt\VlInai' es
~a geht
wnU* ulles
., 11/-*..
7
n lo»’ \
alles
voriiber,
na apelplacu, a Lagerfiihrer
Franz nachylił się ku mnie.
voi
bel
.
Rozmowy
nie
dało
p
o
s
z
e
d
ł
się
przed
naszymi
W oczach zamigotał mu
się t rzymać w formie salo- szeregami. Odstawił na bok
dziwny blask. Teraz mnie
rą b n ę — pomyślałem.
rezał.
r J-Chwytał
r ^ > drżącymi
’ WJ e*Z'
i akie« ^^ pfaceta
okularach,
rę- Potem
y U .ł owrolników
_
Ale Lisberg stał bez ruchu.
kami
zydle.
Rwał
s;Q
do
b,<)dstawi,.
H
m,
cklwne
ko
Milczał tylko, uważnie mi się cia. Kogo widział w pijamando
przyglądał. Po chwili rzekł:
nej mgle?
— Nie bój się mnie. Nigdy
—
Niech pan już idzie — — Nic
n ie bój — zacię nie uderzę.
szeptał ostrzegawczo szwung. pewnił mnie jeszcze raz CoJajka wziął, lecz słowa do Tak urywały się te nocne fiłowski — idziesz na lepszą
trzymał: nigdy mnie nie bił. spotkania. Nazajutrz Fraoc
pracę,
Widocznie trafiłem w czułe
był trzeźwy, ponury ) groź_ A ]e na jaką?
miejsce. Myśmy dostawali
mnie nie ruszał
- W ła ś n ie , że nikt nie
paczki 1 listy z demu, do nyCoale
prawda, do tych dwóch
wie
Niemców nikt z „Heimatu’’ jajek przybyło już coś nie
nie napisał nigdy ani słów coś. Co najmniej jajecznicę
Wieczorem wymyto nas,
ka.
na boczku można było usma °Solono i ubrano w nowe
Więzień był sam, bez krzty
żyć. Musiałem też dawać od Pabiilki- A ha.
transport!
współczucia. Teraz, w roz czasu do czasu sv.raj berów i,
: Starz.y lagrowcy powiamowie ze mną, Lisberg może sztubowemu, biokfryzjerowi
trzymać się swego oboostro odczuł swoje osamot smarkaczowi swtu bend ien st o- zu, najgorzej na nowy iść,
nienie? Może był mi wdzię wi od mego łóżka. Za to mia
co nowe to niez.n«ne.
czny za ludzką chwilę? I»i« łem spokój.
Stanęliśmy na kwarantan
umiem znąleźć na te pytania
Na kwaratannie skończyły nie pod czternastką naszyprostej odpowiedzi, lecz wy
się epidemie. Przyszli ese-3- kowani do transportu. Siądaje mi się, że nie chodziło mani wybierać najzdrow- pił deszcz. Było markotno,
tu tylko o paczki.
fizych i najtęższych do ka- Nawet krematorium dymiło
W nocy budził mnie nie mieniołomów. Kiedy wrza- tak niemrawo, jakby już nie
kiedy szwung.
s.nęli niby to żartem „Fortebyło kogo palić
— Blokowy pana prosi.
Nagle
wpadł
«e«nan.
Oho, byłem już „pan", a piantrager rausl“ _ ludzie
wiedzieli juz, co się święci, wściekł, rzucił się na b!o,;odo sztuby nie
napędzano Kryli
się, gdzie się dało.
wego
mnie wrzaskiem, lecz proszo
Blokowy odstawia} mnie
_ Du dummer ^
^
no.
na bok,
deszczu,
na
deszczu!
Llsberg siedział przy stole
— Dieser lat ein guter
zaMawionym
oboeowym, Fach ma n,
Rzeczywiście,
staliśmy
oczywiście zorganizowanym,
Esewman zapytał mnie:
wszyscy na deszazw, a prze
żarciem, Na patelni resztki
— Wer bist du? r
cież można pójść na blok.
smażonej kiełbasy, tuż wód
Ein Tischler.
Spojrzałem na esesmana z
ka.
— Gut, gut. wir brauchen zaciekawieniem: proszę, i
— Nie mogę spać. Słuchaj einen Tischler. Fortppian tra wśreid nich są ludzie,
— zwrócił się do mnie — w ger rau»! Du hau ab!
Tymczasem esesman pie
kartotece masz Tischler, ale
Kiedy esesmani odeszli, klił gię i walił blokowego:

— Du Arschloch! Na dp***
ozu, na deszczu? Surowiec
moknie!!!
Włosy zdjęte nam zerową
maszynką z głowy i pod
brzusza, pakowano do papie
rowyeh worków. Teraz wor
ki te stały na deszczu. Mokły, a przecież z naszych
włosów robiono materace.
D. e. n.

A w górze księżyc...
(Dokończenie ze str. Z)
reku tyoia, a więc w 10, 15,
11 lat po podjęciu pracy za
wodowej, czyli przekrocze
niu progu samodzielności.
Wydaje mi się, że sprawy
pierwszoplanowe, te, które
powinny decydować w przy
jętej formie spędzania ży
cia — stosunki ekonomiczne
i społeczne — uginają się
tutaj przed kwestią obycia*
ju, który zgodnie z nau
kową wiedzą o społeczeń
stwie powinien być wtórny
i pochodny.
Dziewczyna nic podejmu
je ryzyka rezygnacji znpełnej lub czasowej z zamążpójścia dlatego, że w prak
tyce jest ono zbyt wielkie.
Panująca obyczajowość m i
nimalizuje szansę na mał
żeństwo kobiety 35-letnieJ,
przynajmniej na takie nie r.
konieczności, ale z emocjo
nalnego i wolnego wyboru
partnera. A decyzja o sa
motności
zbyt Jest brze
mienna w negatywne skut
ki.
Kobieta samotnie miesz
kająca jest w ogóle samot
na.
Nie znajdzie bowiem
partnera
czy
partnerów,
którzy by zapewnili jej sta
łość
uczuć i towarzystwa,
pozostając na tym samym
statusie życiowym, decydu
jąc się na kawalerstwo. Wy
łączona zostaje r, obiegu to
warzyskiego, który w pew
nym wieku (25 lat) zaczyna
mieć charakter współżycia
rodzin a nie pojedynczych
ludzi. Samotność staje się
dosłowna. Dotyczy tego. że
nic ma kogo odwiedzać, z
kim iść do kina, co robić z
czasem... Powstaje poczucie
upośledzenia i niższej war
tości.
Czyli sUre staropa
nieństwo w nowym, złago
dzonym wydaniu. Gros na
szych życiowych spraw *
problemów kręci się nic w
społeczeństwie w ogóle, ant
nic w jakimś środowisku.
Areną
codziennego
życia
jest rodzina. Pozostając po
za nią — człowiek jest zu
pełnie samotny. A samot
ność tę potęgują liczne, anachroniczne
a żywotne t
panujące obyczaje.
Realnie kobieta nie ma
żadnej wolności w wyborze
kształtu stosunków z męż
czyznami i sposobów ukła
dania sobie życia. Tak jak
i dawniei istnieje alternaty
wa: małżeństwo albo dra
mat. Tyle, żc i małżeństwo
i staropanieństwo stały się
mniej straszne.
Obyczaj i
praktfka społeczna irracjo
nalnie odłączona od kształtu
generalnych stosunków eko
nomicznych i
społecznych
jest tu dyktatorem. Staro
panieństwo
dalej straszy.
Małżeństwo
jest
przymu
sem. Rycerzy w szrankach
unowocześnienia
obyczaju
brak.
„Gazeta Pomorska" wy
drukowała artykuł p. Krzy
wickiej,
opatrzyła go do
wcipem rysunkowym,
po
przez który wypowiada się
za małżeństwem, a przeciw
staropanieństwu i ukazują
cym pożytki płynące z m a
riażu.
Oto stają obok siebie dwa
samochody. W jednym on.
W drugim ona. On i ona obejmują się wychyleni przez
okna.
Na niebie księżyc.
Jedno z nich mówi do dru
giego; „Jak się pobierzemy,
można będzie jeden samo
chód sprzedać", Wbrew po
zorom
to
jest
doweinSmicszy bowiem wszystko,
co jest księżycowe. Publi
cystyka notabene toż,
BELFER

str.
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M ŁO D ZI TWÓRCY?

Ja k
się
dowiadujemy
młodzi twórcy z powstałego niedawno przy Zwiążku Literatów Polskich klu
bu młodych organizują jepienią zakrojoną na dużą
skalę imprezę literacką.

asi
czytelnicy zauwa
żyli już, że od pewnego
czasu
staramy
się
większość miejsca przezna
czonego na
telewizję po
święcać omawianiu korzyści
i możliwości jakie stwarza
przed nami ta nowa sztuka,
mniej zaś zajmujemy się
oceną poszczególnych pozy
cji programowych. Doszliś
my bowiem do wniosku, że
narzekania nasze i tak nie
pomagają, a pochwały wy
raźnie
sokodzą,
więc po
co...

N

Projektuje się konkursy
na cykl wierszy, na opowm
dame,
konkurs
„jednega
wiersza" itp.
W przeciwieństwie do innyeh tego typu imprez organizowanych
w
Łodzi
(Wiosna poetów) udział we
I wapomoiianych konkursach
| będzie
prawdopodobnie

S,ygnalizowaliśmy już o nie
bezpieczeństwie czyhającym
w telewizyjnych
generato
rach na nasze kanarki i pta
ctwo mieszkaniowe. Ze pow
stające tu drgania o wysokiej
częstotliwości, niedosłyszal
ne dla ucha ludzkiego, po
wodują zmęczenie ptaków,
a następnie ich śmierć. Oto
w jednym z pism zachod-

„M ARZENIE

mógł wziąć zarówno młofiy,
początkujący debiutant, jak
i pisarz mający „na koncie“ kilka książek.
, __. .
Określenie „prawdopodob
nie" użyte zastało dlatego,
że jeszcze nie zakończono
definitywnie prac nad relaminem „jesieni LiteMiejmy jednak na
, . . J
,
. .
dzieję, że do września wszy
stko zostanh zapięte na ostatni guzik i będziemy n o
gli z satysfakcją odnotować tą — spodziewamy się
— interesującą imprezę.

SATYRYKA

O P O EZJI"

Taki tytuł nosi opubliko- spełnione autorka wyraźnie
wana w Nowej Kulturze
nie mówi co jest nieco
recenzja Małgorzaty Ksią- dziwne, bo wiersze Huszczy
żek z tomu wierszy p t. są przecież interesujące i
„W kwileniu czajek" łódz- mają ów specyficzny „kolor
kiego poety i satyryka Jana i zapach, światło i mrok,
Huszczy.
ciepło słońca, świeżość i wi'
Ozy owe marzenie zostaję
goć deszczu".
IN FO R M A CJA

No, dobrze, a jak najlepiej, najzdrowiej będzie oglądać programy telewizyjne? Leka
rze
zdania, że najlepiej oglądać program TV na świeżym powietrzu w oświetlonej
słońcem przestrzeni, gdy aparat stoi w cieniu, ale słońce równoważy w pewnym stop
niu sitę światła lampy kineskopowej.
Dobrze jest leż uprawiać przy tym sporty
wodne i zażywać plaży. Gdy na przykład program nas nudzi dajemy nurka. Tylko jak
długo można wytrzymać pod wodą?
nich znajdujemy potwier
dzenie tej teorii przy czym
zwraca się uwagę, że pra
cujący odbiornik TV nie po
zostaje bez wpływu również
na samopoczucie rybek w

domowych akwariach i ko
tów, ba nawet psów! Jeżeli
pierwsze z wymienionych
należy na pewno chronić
przed
wpływem
odbiorni
ków, to co do psów wetery

narz radzi zostawiać im
zawsze otwarte drzwi z po
koju Jeśli bowiem Azorek
niezadowolony z programu
zacznie wyć powiemy mu
tylko: Azor, na dwór.

Rewelacyjną
metodę
Muzeum Sztuki — nleczyn
reklamy zastosował ostat ne.
nio pewien łódzki dziennik Muzeum Archeologiczne i
w swojej rubryce „Co gdzie Etnograficzne — przerwa
kiedy". Otóż pod nagłów urlopowa.
kiem „Teatry" czytamy:
Proponujemy, aby wobec
Opera — nieczynna
teffo informować również:
Teatr Powszechny — nie
Klub Dziennikarza — re
czynny.
mont.
Teatr Rozmaitości — nie
Teatr Narodowy —- w budo
czynny.
wie.

nieczynna.
Galeria Sztuki — w przy
Teatr Ziemi Łódzkiej — szłej pięciolatce.
nieczynny itd. itd.
Informacja wtedy będzie
Pod nagłówkiem „Muzea" absolutnie pewna.
IHMlNHtMMHMmNIMHMMRMMHMlHMPMHHMHMH 8 czytamy znów:

Uwagi na margines i e

Operetka —

JESZCZE O „KRÓLU

Trzeba się uczyć
Każdy reportaż dziennikar
ski, jaki by nie byl, telewi
zyjny, gazetowi', radiowy, fo
tograficzny musi rr|ieć, ogól
nie biorąc, jakąś koncepcję,
jakiś szkielet, zamysł, pian,
cel i konkretnie zaplanowany
sposób realizacji zamierze
nia. Jeśli np. w gazecie po
zebraniu materiału dzienni
karz może na ogół przesta
wiać sobie wszystko do góry
nogami (z wyjątkiem praw
dziwości fakttów). bo ma aa
to czas, to w telewizji przy
reportażach b«vpośredn'ch n.i
ito czasu nie ma. A więc tor
my 1 specyfika tej pracy
dziennikarza wymagają od
niego szczególnych kw alifi
kacji zawodowych, talentu w
prowadzeniu rozmów z ludź
mi, bystrości, utrzymania się
przy zadanym temacie l
przede wszystkim przygoto
wania się do pracy w naj
drobniejszych
szczegółach:
a więc zdobycia wcześniej
dostatecznej wiedzy o tema
cie, przygotowania rozmów
ców, materiałów ilustracyj
nych itd. itd. Trzeba bowiem
pamiętać o tym, że każda
minuta transmisji telewizyj
nej kosztuje grube pieniądze
i że nie wolno zawieść ocze
kiw ań widzów.
Dla trudnej, bo przecie I
nowej dla dziennikarzy pra
cy mamy wielki szacunek.
My, dziennikarze z gazety.
Gorzej, że nie maja tego sza
cunku dla swej pracy i... wi
dzów nasi koledzy właśnie z
telewizji. Mamy tu na myśli
przeprowadzona po południu
dnia 22 lipca transmisję z

ROBIĄ

basenu „Unii” w Łodzi. Telewizja Łódzka, niestety, nie
przygotowała się do niej zu
pełnie, licząc generalnie na
szczęście
sprawozdawców,
tzn., że spotkają oni tam bar
dzo ciekawych ludzi, że ci
ludzie powiedzą im coś co
zainteresuje milion widzów
w całym kraju, że imprezy
wokół basenu będą wspa
niale, że mecz piłki wodnej,
który okazał się bezładną
chlapaniną nie wiadomo kogo
z kim, porwie i przykuje do
ekranów całą Polskę. Tym
czasem wszystko zawiodło,
nie wyłączając sprawozdaw
ców, którzy nie potrafili zamienić z ludźmi paru słów
snując za to głównie osobiste
wynurzenia
(Kocham
siatkówkę — powiada całej
Polsce nasz spi uwozdawca w
spódnicy, bo moja sympatia
gra w siatkę).

I

Po małym kryzysie progra- J
mowym,
którego
szczyt
przypadł niestety na dzień
22 lipca, kiedy to z taśmy
telerecordingu
odtworzono
nawet
dramat
„Zawisza
Czarny", najbliższe dni niosą
ze sobą parę ciekawych au
dycji. Zgodnie jednak z umową zamieszczamy
pro
gram w całości
CZWARTEK 28 I.IPCA

I
I
I
I
I
I

Sprawozdawca
w spod- I
niach miał rację mówiąc, że I
jego rozmówca Edward Kaź- I
mierczak sam lepiej popro- I
wadziłby transmisję. I tak I
było! To naprawdę żenujące, I
kiedy interlokutorzy telewi- I
zyjnego dziennikarza są bar- I
dziej elokwentni, swobodni I
w zachowaniu i konkretni w I
wypowiedziach niż on sam, I
zadający po raz dziesiąty 1
każdemu z osobna to samo I
pytanie: Jak się pa,n(i) ba-1
wi?
Nie wiemy czy telewizja |
szkoli swych dziennikarzy. I
Przypuszczamy, że lak. A lej
bądźmy konsekwentni. Skoro I
z tego samego ekranu propa-l
guje się zasadę obsadzania!
stanowisk w gospodarce, ad-l
ministracji itd. ludźmi do te-I
go przygotowanymi od strony I
zawodu, wykształcenia i ta-1
lentu, to nic mamy prawa k
pozwalać sobie na żadną ta-j
ryfę ulgowa w telewizji.

Godz. 18 reportaż pt. „Nie
samotne białe żagle". 18.40
Łódzka Kronika Filmowa.
19.40 Film krótkometrażowy
z Warszawy.
20 Dziennik
Telewizyjny.
20.35 TeleEcho. 20.55 Polska Kronika
Filmowa, 21 05 Teatr „Ko
bra" „Nie żal mi siebie" wi
dowisko sensacyjne wg. Ja 
nusza Jaxy. 22.05 Ostatnie
wiadomości.

W Łodzi występowała w
tym czasie Elżbieta Bar
szczewska. Żeby ją zoba
czyć trzeba wykupić bilet
na miesiąc naprzód"...
Tak
piszą
warszawskie
„Kulisy". Wydaje nem się,
że fakt z jednej strony zi
gnorowania przez Łodzian
dosyć przecież starej już

SOBOTA :i0 LIPCA
18.20 „Miś z okienka".
18.35 „Jacy jesteśmy'1 — re
portaż z
ulic Warszawy.
19.05, Reportaż tylko dla
part 7. Łodzi. 19.40 Program
tygodnia 20.00 Dziennik te
lewizyjny. 20.30 Film fabu
larny
prod.
włoskiej
„Krzyk" dozwolny od lat 18.
22,20 Program rozrywkowy
„Plebiscyt piosenki".

sztuczki Jarrego a % (3ru‘
giej strony komplety na
spektaklach „Nory" z Bar
szczewską — o teatromanach
łódzkich świadczą jak naj
lepiej.

REKLAM A
Setki Łodzian otrzymuje nia od Międzynarodowego
ostatnio kolorowe pocztów Cyrku Poznań". Ta metoda
ki z napisem „Pozdrowie reklamy jakkolwiek nie naj
nowsza ma w sobie jednak
dużo więcej uroku i jest o
wiele sympatyczniejsza niż
brudnobiałe
napisy
na
chodnikach 1 jezdniach.

PIĄTKK 29 LIPCA
18.45 reportaż pt. „Niemi
świadkowie mówią".
1P.25
K oejny program 7. cyklu
„Twórcy
muzycznego
15lecia" pt. „Cudowny man
daryn
i Harnasie". 19.45
Rozmowa o książkach 20 00
Dziennik telewizyjny, 20.25
.„Ładnćl
historia"
farsa
Flers‘a 1 Caillavet'a z Łodzi
w programie ogólnopolskim.
22.25 Ostatnie wiadomości.

UBU"

„Aby obejrzeć „Króla U1 bu" w Warszawskiej Steni o
I le trzeba było kupić bilety
■ I bodaj miesiąc naprzód. W
Łodzi trzeci spektakl „Kró
la Ubu" odwołano, gdyż nie
sprzedano minimalnej na
wet ilości biletów.

Gdyby tak jeszicze owe
karty pocztowe projektował
nie niedouczony amator a
plastyk z prawdziwego z a j
rzenia radość nasza byłaby
zupełna...
GOŚCIE W ŁODZI
W
minionym
tygodniu
W
łódzkich
uroazystośgościli w naszym mieście- ciach lipcowych wzięła rów
minister przemysłu lekkiego nież udział czterdziestoosobo
Eugeniusz Stawiński craz
wa delegacja Komsomołu.
dyrektor departamentu in
Poza tym odwiedziła Łódź
westycji tegoż ministerstwa duża, bo ponad sześćdz emgr. inż. Zdzisław Szyma- sięcio-osobowa
wycieczka
nowski.
Polaków z Ameryki.
CIESZY NAS...
...że nasze notatki pt. Mu
zeum brzydoty odnoszą sku
tek. Kiczowate dekoracje
zniknęły już zarówno z
gablot z Zakładów Gumo
wych przy ul. Limanowskie
go jak i z wystawy pewne

go zakładu krawieckego.
Tylko witryna Spółdzielni
Pracy „Cerown ia“ z upo*
rem straszy przechodniów
roznegliżowaną dziewoją w
odpustowych kolorkach.

Lektura
wczasowa
(Dokończenie ze str. 6)
Życic polega na Ustawicz
nej czynności, nuży i l.ięczy
nic se.ma czynność, lecz jej
jednostajność — zmiana wiec
jednej czynności na drugą
powoduje odprężenie, ponie
waż zupełne „nicnierobienie”
to także jcdinostajność. A
właśnie nie tak nie wyczer
puje jak jednostajność. Wy
począć to znaczy uciec od
jednostajności, a •więc spo
wodować
zmianę
jednej
czynności na drugą możliwie
jak najbardziej odiri?nnej
natury. Na przemęczenie np.
pracą fizyczną remedium bqdiie praca umysłowa i od
wrotnie. Tzw. wyczerpanie
fizyczne czy umysłowe ozna
c e brak lub niemożność
zmiany jedmostajności nasze
go trybu życia i pracy.
I tutaj na pomoc przycho
dzi nam właśnie lektura, ja 
ko jedyny chyba środek
kształtowania
lub zamiany
naszego samopoczucia, a nie
raz nawet i źródło zupełnie
nowych przeżyć. W p*;lm wy
począć można tylko, nie próż
nując i nie nudząc się, lecz
właśnie pogłębiając swoje
p-ieżycia przez odpowiednią
lekturę.
Różnorodność lektury jest
olbrzymia. Na brak książek
nie możemy dziś w Polsce
narzekać. Co roku na okres
letni przygotowują wydaw
nictwa mnóstwo książek o
specjalnym, powiedziałbym,
wczasowym
przeznaczeniu.
Są to książki podróżnicze,
krajoznawcze,
biograficzne,
wspomn ien Iowo-parnię t.ii kar
skie i rozrywkowe. Są także
poważniejsze prace o cha
rakterze
okolicznościowym,
rocznicowym itp. Chciałbym
kilka
takich
najbardziej,
moim zdaniem, wartościo
wych pozycji tegorocznych
wymienić tutaj dla przykła
du.
A więc jeAli ohodzl o te

powararf«}s», o charakter**
okolicznościowym, to taka
nip. krótka, lecz niezwykle
obfita w odkrywcze fakty,
monografia Krzysztofa D ą
browskiego pt. „Kalisz pra
stary" spełnia zarazem roię
krajoznawczego przewodnika
po najstarszym w Polsce
mieście i po najdawniejszych
w naszej historii czasach.
Ważny to przyczynek do wie
dzy o tysiącleciu naszej kul
tury. Innego rodzaju książ
ką historyczną, którą się
czyta jak najbardziej emocjo
nującą sensację, to „Uwaga,
wszystkie samoloty!”
Ta
deusza Henryka Rolskiego,
rodzaj pamiętnika z okresu
ostatniej wojny. Chodzi o
formację lotnictwa polskiego
w Anglii i jego rolę w jej
obronie. Ważny to przyczy
nek do historii naszego woj
ska. Charakter pamiętnikarsko-wspomnieniowy nosi tak
że książka Sabiny Sebyłowej,
żony znanego poety, „Okła
dka z Pegazem”. Zawiera
źródłowe wiadomości i fakty
o grupie poetyckiej sprzed
lat trzydziestu „Kwadryga",
do której należeli poeci i
prozaicy tej miary, co K. I.
Gałczyński, J ózef Czecho Wicz, Swiatopełk Karpiński,
Zbigniew Uniłowski i Stefan
Fłukowski. Ważny to rów
nież przyczynek do historii
literatury
dwudziestolecia
międzywojennego. Wszystkie
wyżej wymienione książki
zaopatrzone są obficie w do
kumentalne ilustracje i zdję
cia. Do lektury poważnej,
choć sensacyjnej ze względu
na formę i na temat, którym
jest zbrodnia, należy stara
powieść Emila Zoli pt. „Be
stia ludzka” 1 najnowsza po
wieść modnego dziś na Za
chodzie autora szwajcarskie
go Friedricha Diirrenmatta
pt, „Obietnica”, Natomiast
całkowicie rozrywkową lek
turą, aczkolwiek na najwyż
szym poziomie literackim,
jest wyrafinowanie satyrycz
na, pełna spontanicznego hu
moru i drwiny nowa książ
ka Sławomira Mrożka pt.
„Postępowiec”.
Prawdziwy
to młot parowy na zabicie
nudy i resztek reakcyjnego
czyli leniwego myślenia,
MARIAN PI ECH AL

BIGOS HISTORYCZNY
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CO BY Ł O . A NIE

CLAUDE
SMITH
Ponieważ nazwisko Smith
znaczy w Anglii i USA tyle,
co u nas Kowalski — popu
larny rysownik amerykański
( lando Smith podpisuje swe
żarty tylko imieniem. Tak
więc — popularność i uzna
nie zdobył sobie wyłącznie
pod mianem Claude.
Niezwykły to humorysta,
który wyraźnie odcina się
od
wszystkich
tendencji
współczesnej
karykatury
USA. Obce mu jest epato
wanie, makabra,
odrzuca
absurd, stara sie być pro
stym i zrozumiałym dla każ
dego. A jednocześnie — jak
rzadko który ze swych kole
gów — potrafi przełamać
banał, sztampę.
Ską-d sie bierze urok clau- r
dowskich opowiastek? Chyba
nie popełnimy omyłki, wska
zując jako główna tego przy
czynie — s y m p a t i ę d l a '
ludzi.
Bohaterowie Sml- i
tha, niezależnie od swego j
wieku, zawodu, czy epoki, w
której żyją — są zawsze we
wszystkich odruchach l uczuciach niezmiernie sympa
tyczni. Ich słabostki i śmiesznostki. które Claude tak
świetnie umie podpatrywać
— nieomal nas wzruszają.
Jest w tych żartach znacznie
więcej sentymentu niż drw i

pisze m y

w
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Co było a nie jest piszą my w rejestr („Kurier Łódzk i“ — Dziennik polityczny społeczny i literacki, rocznik
1011 m-ce I-III, nry 19, 21, 22, 24, 25)
Ł Ó D ZK IE

Gdyby szukać wzorów, na
które zapatrzy! się Smith —
to wskazać by trzeba pełną
optymizmu I ciepła twór
czość Otto Soglowa. nestora
karykatury amerykańskiej.
Smith należy do młodsze
go pokolenia karykaturzy
stów, debiutował tuż po
wojnie. Współpracuje stale
z „New Yorkerem" (któryż z
wybitnych rysowników USA
nic gościł w tym piśmie?).
Claude szczególnie lubi
gatunek historyjki obrazko
wej. niejako się w nim spe
cjalizuje.
UERT)

OGŁOSZENIA

a) M. TEKST Pośpieszaj
cie, bo pozostaję tylko na 1
miesiąc. Przybyłem z Turcji,
znany profesor chiromancji
i grafolog, Odgaduję prze
szłość, teraźniejszość i pre<
powiadam przyszłość Ch iro
nia nt Tekst dawał SEANSY
w licznych miastach Roajf
i za granicą. Nieomylnie od
Raduje
CHOROBY, K R A 
DZIEŻE, obroty handlowe,
podróże, procesy, życie ro
dzinne, miłość osobiście w

obecności osoby zaintereso
wanej, a także z fotografii.
Honorarium od 50 kop, dla
niższej kategorii urzędników
(magistrackich) 1 służby od
30 kop. Ulica Zielona nr 2
m. 2.
b) Mam zasaczyt zawia
domić Szanownych Klijentów, że odtąd ja zarządzam
osobiście biurem mojem w
Łodzi (ulica Konstantynow
ska
47). Z uszanowaniem
Inżynier R. Puciata,

ZA BA W Y U ABSTYNENTÓW
Tow Abstynentów „Przy
szłość” urządza w sobotę
28 bm w dużej sali Angiel
skiej (Pasaż Szulca 2), wie
czornicę taneczną, połączo
ną z występkiem chóru,
śpiewami solowemi, odegra
niem dwuch jednoaktówek
i w. in. Tańce poprowadzi
utalentowany
tanemistrz.
BUFET będzie obficie zao
patrzony tylko w gorące
potrawy mięsne.
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ZBYTECZNE...

Albowiem
załatwianie biurach zleceń, u osób PRYsprawunków
w
firmach WATNYCH podejmuje się
handlowych, rolniczych, prze —
W ARSZAW A, Kamiemysiowych,
interesów w niecki, Krucza 2.
Z TEATRU

ZELW EROW ICZA

W ŁO DZI:

Repertuar
Teatru Pola- „Półdziiewiee" Provosta
z
kiego A. Zelwerowicza: dziś udziałem P. Laury Dunin,
komedya „Gwałtu co się Wkrótce występy najznakodzieje’’ Fredry, po cenach mitszej obecnie polskiej arniższych
od popularnych, tystki
heroiny p Wandy
wzbudziła znaczne zainteSiemaazkowej.
resowanie. Jutro o godz. 8

ny.

WAŻNE DLA PAN
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ŁO DZIAN EK!
SPECJALNY
Fryzjerski
Salon dla Pań „Eugenia”
Kartowska, Łódź Konstan
tynowska 5. Poleca Szan.
Paniom w Łodzi j okolicach
Najpiękniejsze Czesanie, my
cie głowy z natychmiasto
wym wysuszeniem (Manicur)
czyszczenie paznokci. Far
bowanie włosów i roboty
wszelkie perukarskie jako
to; loki
turbanowe, war
kocze i poMisch, zawsze w
najnowszym stylu. Wyuczam
upinania najnowszych fry
zur w S lekcjach. Abonamet na miejacu i w domach.

BALOWE NA GRO DY

|rniw.vł

Jak należało przypuszczać,
na bal tutejszych artystów
malarzy przyciągnęło onegdaj sporo gości...
Niespodzianką
były na
grody.. O godz. 3 po pół
nocy sąd konkursowy przy
znał m. in.: Podziękowanie
p. Piechowskiemu za naj
piękniejszy kostium. Nagro
dą pierwszą — obraz olej
ny Pietkiewicza „Dalmacja"
— za kostium ,,Lamparcica“.
Nagrodą
ligą — studium

męzkie Llpieca — za kos
tium kobiecy „Mak”. Na
grodą czwartą — Motyw z
Kazimierza — Łubieńskiego
za kostium asyryjski „Pastel“ W. Przybylskiego dano
za kostium „Pająk”. Potym
pary stanęły do kontiedansa... i niejedna złoto . lub
ciemnowłosa główka młodo
ciana, wróciwszy do domu,
roiła sny czarowne, kwieci
ste o pięknym balu malarzy
łódzkich...

TOW. LITERACKO- ARTYSTYCZNE
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W Łodzi, wśród
osób,
pracujących na niwie arty
stycznej zawiązało się Sto
warzyszenie do którego będą
mogli należeć artyści muzy
cy, artyści-malarze, artyści
teatralni, literaci 1 dzienni
karze.
Zakres pracy — urządzanie
odczytów, przedstawień te
atralnych, koncertów
wie
czorów literackich i wystaw,
udzielanie pożyczek człon
kom oraz zapomóg w razie

choroby lub braku pracy.
Tow.
Artystyczno-literac
kie będzie miało też na celu
obronę interesów moralnych,
jak i zawodowych swych
członków.
Wybrał
ZD ZISŁA W K O N IC K I

W P A R Y S K IM KIN IE
Korespondencja własna
To nieprawda, że Paryż
jest z a w s z e uroczy. Cóż
to za męka łazić po rozgrza
nym bruku, gdy z nieba le
je się lipcowy żar. Na u li
cach tłumy, czy rzeczywi
ście tyle osób wyjeżdża na
lato?
I nawet
wystawy
przestają bawić. W miesz
kaniu duszno, w samocho
dzie też, nawet w chłodnym
zazwyczaj
metrze zaduch.
Pozostało kino,
wybieram
jedno z tańszych, w Dziel
nicy Łacińskiej, tu zawsze
■dają dcbre filmy, za nie
całe dwa franki zobaczę no
wy film Hitchcocka „North
by north west”.
Na widowni — co za u l
ga, nareszcie chłodno! K li
matyzacja niezawodna, tyl
ko pół sali zapełnione, roz
grzane oddechy nie przy
tłumią świeżego powiewu z
niewidocznych
wentylato
rów. Trafiłem akurat na po
czątek seanrff, choć mogłem
też przyjść p óźnej, kino
jest typu ..permanenl", każ
dy wchodzi i wychodzi kie
dy mu się podoba.
Najpierw dałi
kronikę,

zdaje się „Gaumont“, wczo
raj w innym kinie widzia
łem kronikę film u ,,Pathe“.
Niedobrze,
w obu niemal
identyczny zestaw tematów,
tylko nieco inaczej zmon
towane i kręcone przez róż
nych
operatorów,
nuda
straszliwa, uroczystości, od
słonięcia, przecinanie wstcś,
te same rozpaczliwie ograne
„michałki" z wystawy pudli
rasowych
z
rodowodem.
Lepszy był następny doda
tek, 10-minutowy
koncert
Harry Jamesa z orkiestrą,
ale widownia reaguje nie
mrawo, wpuśćcie tu naszych
melomanów! Zanim jeszcze
zaczął się właściwy film,
dali
kilka
reklamówek,
zgrabne
panie demonstro
wały swe wdzięki w biu
stonoszach marki „L ou'. a
tajemniczy gentleman wła
mywał się do cudzej kasy
po elektryczną maszynkę do
golenia ,,Remington
super
60“. Do pasjonujących re
klamówek podawano bardzo
słodkie lody, za które .sprze
dawcy
kazali sobie wcale
słono płacić.

I wreszcie — jest Alfred
Hitchcock Film nieco inny
od
jego dotychczasowych
kryminałów, nie ma „zam
kniętego kręgu", po tajem
niczym zabójstwie w szkla
nej wieży ONZ akcja zaczy
na hulać po całych Sta
nach, na lądzie, w powie
trzu i wodzie, by wreszcie
doprowadzić do dramatycz
nej walki... na twarzach
wielkiej czwórki amerykań
skich
prezydentów.
Tak,
tak, gdzieś tam w USA ktoś
wpadł na genialny pomysł,
i>y w pionowej skale wy
rzeźbić gigantyczne
wize
runki twarzy prezydenckich.
Jesizcze lepszy pomysł miał
Hitchcock, który na tych
konterfektach każe swym
bohaterom rozgrywać fina
łowy pojedynek, godny arcymistrzów wspinaczki al
pejskiej dodając im dla lep
szej zabawy ładną dziew
czynę. Finał jest jak wszy
scy
hollywoodzcy
święci
przykazali: sympatyczny bo
hater wisi uczepiony tylko
dłonią nad głęboką przepa
ścią,
drugą ręką trzyma
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Cary Grant i Ewa Marie Saint w filmie Hitchcocka
dziewczynę — a ciemny typ,
łobuz i morderca, depce mu
z diabolicznym uśmiechem
po palcach. Ale w ostatniej
chwili nadchodzi ratunek.
Ktoś strzela zabija ciemne
go typa, nasz bohater niepodeptaną dłonią
wciąga
dziewczynę. Nagłe cięcie, w
tym samym planie ręka bo
hatera wciąga
dziewczynę
na górne łóżko w wagonie
sypialnym. Oczywiście
—
zaciemnienie, koniec. Wszy
stko razem — bzdura w

formacie dantejskim,
al<
wielce pomysłowa i zręcznie
zrobiona. Wszyscy zadowo
leni, najbardziej właściciel!
kina, który zapełnił sobie
dzięki
Hitchcockowi
pół
sali.
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Ale o zadowolonym Hub
właściwie — niezadowolo
nym)
właśoicielu kina —
w następnej korespondencji.
Trzeba wyjść z chłodnej
sali na lipcową spiekotę.
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Rasalie Auhley , Beth Roffan i W o nne Buckingham (USA)
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Z O Ł

„Konwoje", „Bohaterki P a
cyfiku" 1 inne. Dziś, gdyby
te filmy przypomnieć w i
dzom minęłyby
zapewne
bez wiekszego wrażenia, tak
jak wchodzi i schodzi z ckranów wiele filmów tak
zwanej kategorii B. Z tego
samego worka hollywoodz
kiej produkcji wyciągnięto i
sprzedano nam „Żołnierzy".

IM I E
R Z E

A jednak film ten nic po
zostanie widzowi obojętny.
Jest filmem z tendencja pa
cyfistyczna, obra/.cm znisz
czeń moralnych, jakie powo
duje wojna.

Tuż po zakończeniu dzia
łań wojennych w 1945 roku,
powstało wiele filmów ame
rykańskich, które tematycz
nie mniej lub bardziej pra
wdziwie. 7. wiotszym lub
mniejszym ładunkiem pro
pagandy ukazywały epizody
minionej wojny. Były więc
różne: „Mściwe jastrzębie",

Scenariusz
„Żołnierzy"
napisany został na podsta
wie korespondencji wojen
nych amerykańskiego dzlcn-

nikarza Ermie Pyle‘a. Postać
wojennego
korespondenta
wiąże więc poszczególne par
tie filmu. Reżyser W illiam
Wellman czyni bohaterami
swego filmu właśnie kilku
żołnierzy, nie zaś przysło
wiowego filmowego pirote
chnika. olśniewającego za
zwyczaj widzów scenami ba
talistycznymi. Nic odsłania
kulis strategii wojennej, ale
daje analizę psychicznych
przeżyć kilku młodych lu 
dzi, wyrwanych z normal
nego, w miarę dostatniego
życia 1 rzuconych do walki,
której przyczyn i skutków
nic bardzo nawet rozumieją.
Przeżywaja osobiste konfli
kty na tle toczącej sic opo
dal wojny. Nie obce są bo-

haterom tego film u: tchó
rzostwo obok odwagi, miłość
obok
zwykłej
erotycznej
przygody. Mamy więc obraz
ludzi niewyszukanych, niewygladzonych, ludzi prze
ciętnych, którzy mają dość
wojny. Nie wiedza, dlaczego
całymi dniami i nocami m u
szą leżeć w błocie pod górą
z zabytkowym klasztorem,
którego nazwa przejdzie do
historii, stanie sie prawie
legendą, mitem wielu naro
dów.
Trudno jest określić ro
dzaj filmowy „Żołnierzy".
Film Wellmana jest najbliż
szy fabularyzowanemu re
portażowi. Nie kwestionując
jego wartości artystycznych

— dobrej reżyserii 1 przeko
nywających
interpretacji
aktorskich,
nasuwają się
pewne wątpliwości
co do
szczerości i obiektywności
ukazania w tym filmie h i
storycznej prawdy o zdoby
ciu Monte - Cassino i utorowaniu
słynnej drogi na
Rzym. Pod tym względem
film jest typowym utworem g
propagandowym z cyklu takich filmów jak wymicniont
już ckliwe i sentymentalne !'
„Bohaterki Pacyfiku". Trud- w
no jest jednak bardzo dzi- ^
wić sic Amerykanom z roku j
1945. skoro w roku 1959 — d
„Zielone diabły" — film
produkcji zachodnioniemiec*
kiej czynił bohaterami Monte-Cassino... doborowe od
działy hitlerowskie oblężone i
w klasztorze.
Legenda o
Monte-Cassino służy więo
różnym nacjom, i tym zwy
ciężonym i tym zwycięskim.
A. NIESM IAŁEK.
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