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NAD ZALEWEM
..Rekreacja*’ (z łac. „recreałio” —
powrót do zdrowia) to po polsku —
„wypoczynek” Słowniki podają, że
„rekreacja” jest wyrazem
przesta
rzałym Nad Zalewem Sulejowskim
słowo to Iest na wszystkich płotach.
Przepisuję z afisza.
Pod hasłem „Sport, rekreacja, wy
poczynek”
Wojewódzki
Ośrodek
Sportu I Rekreacji w
Piotrkowie
Trvb zaprasza do Sulejowa
na
„imprezę rekreacyjno-kulturalą” pn.
„Baw się z nami” W
programie
„rekreacyjnym” przewiduje się
m.
in wyścigi na materacach i szachy”.
W ramach ..rekreacji” bar „Tury
styczny” na Polanie pod Sulejowem,
idąc za przykładem dwu sąsiednich
knajp, wprowadził od połowy lloca
br wyszynk wódki i piwa. Organi
zatorom wypoczynku można by wy
baczyć Ich „liffwistyczne”
zapędy,
Edvbv — w odniesieniu do Zalewu
Sulejowskiego — słowo „rekreacja”
miało rzetelne pokrycie Gdyby nie
bvło tylko jednym z wielu dętvch”,
napuszonych słów, które na co dzień
wymyślała biurokraci, chcąc
jak iś
„upiększyć” stan faktyczny. A
jak
jest naprawdę?
Dyrektor sulejowskiego
oddziału

WOSiR — Włodzimierz
Michalik,
zgodnie z zapowiedzią swego zwierz
chnika z Piotrkowa, miał być „ży
wą historią” regionu.
Faktycznie,
dyr. W Michalik Iest „historią” co
prawda żywą jeszcze.. ale już bar
dzo zmęczoną 10-letnią ..omwizorką”
sulejowskiej turystyki. W swym ośrodku dyr. Michalik ma: 70 dwu
osobowych budek z dykty, pamięta
jących czasy pionierów tzw. kem
pingu (rocznik 1950'BO bez ciepłej
wody ale za to z pluskwami), ok fiO
niezupełnie sprawnych kajaków orzy
braku widoków na kupno nowych
(a zapotrzebowanie Iest
na 1001),
wyjścia dwóch zatykających
się
przynajmniej raz na dzień szamb *
restauracji „Polana”, stanicę wodną
na... 5 miejsc oraz pare innych in
stytucji na karku, lak OS. ajentów
lokali j prywatne eofry Z Instytu
cjami tvmi dvr Michalik od Iłuższego czasu konferuie na tem at' kto
ma sprzątać śmieci'’ A śmieci nic
sobie z dyskusji nie robią, cierpliwie
leża i gniją Wokół koszy,
Oprócz tego wszystkiego sul^jow-
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HISTORIA NAJNOW SZA
ADAM CZERSKI

NASR - znaczy ZWYCl ĘSTWO
Nad Kairem zapadł zmierzch Nikt
spośród licznych przechodniów space
ru lących w poeodny wieczór po uli
cach t bulwarach stolicy nie przypu
szczał nawet że już za kilka godzin,
po oółnocy * 2? na 23 lipca 195? ro
ku. w dziełach Egiptu nastąpi mo
ment nrzełomowy
Tymczasem
spiskowcy kort czy li
właśnie
ostatnie
przygotowania
Wszystko odbywało się w ścisłej kon
spiracji bowiem jeden
nieostrożny
krok rnóeł spowodować nałamanie się
całeco p r z e d « 1 e w * 1 e r la
Zresztą rze
czywiście omal tak sie nie ;tało Do
chodziła właśnie godzina 21.30 gdy
Nasser wracał do siebie po Inspekcji

sil „Wolnych Oficerów". Jechał dość
szybko niemal pustą 6zosą.
Nagle
jego samochód zatrzymał się. ..To policla drogowa tylko tego teraz mj
potrzeba” — przez głpwę „blkbaszi
przebiegły gorączkowe myśli ..Czego,
u diabła moga chcieć?" Motocyklista
w mundur?.e policjanta zbliżył się do
czarnego ..Austina":
..W Bańskim
wozie nie nala sie czerwone światła
pozyeylne Mócł
pan spowodować
wypadek To poważne wykroczenie i
musi sie pan udać ze mną do naj
bliższego komisariatu”.
Tego bvło 1uż Nasserowl za wiele.
Jeśli bowiem zastosowałby się d« po
lecenia policjanta, cały spisek mógł

by zakończyć się fiaskiem. Wdał się
więc w gwałtowną wymianę zdań
z agentem, który po kilku minutach
tej dyskusji uspokoił się 1 pozwolił
mu odjechać.
Byłą godzina 23.00, gdy Nasser znalazł się w swoim mieszkaniu. Po Wi
lcu minutach usłyszał
pukania do
drzwi. W wejściu do mieszkania stał
kapitan Saad Tewfik
praculący w
„oddziale IT” armii egipskiej (kontr
wywiad) „Stało się coś?" — zapytał
zdziwionego wizyta Nassera.
— Nic szczególnego.
— Za to dzisiejszego wieczoru mo.
ie się wiele zdarzyć. Jak pan sądzi?
— Tewfik
spojrzał badawczo w

twarz gospodarza.
Nasser pokręci!
przecząco głową.
— Jeśli nic się nie stało, to dlacze
go jest pan w mundurze? — pytał
dalej Tewfik.
— Czy to przesłuchanie? — zapy
tał z kole! Nasser.
— Nie,
ale
przyszedłem pana
uprzedzić: trzeba wszystkich areszto
wać.
—’ Aresztować?
Kogo? — Nasser
uważnie obserwował rozmówcę. Tam
ten jakby się zmieszał:
— No. nie wiem... to przecież pan
decyduje o tym. co trzeba robić.
— Ale dlaczego? — spytał Nasser
nieco zaskoczony.
— Ktoś zdradził Szef Sztabu Ge
neralnego już przystąpił do działania.
Wezwał wszystkich dowódców lednostek do kwatery głównej dowództwa
w Kubeh — odparł pośpiesznie Tew
fik.
Nasser zrozumiał, że nie ma chwili
do stracenia Trzeba jak najszybciej
skontaktować «ię t Amirem, aby po

dać mu nowy termin rozpoczęcia o*
peracji.
— Wszyscy generałowie znajdują
się w kwaterze głównej Jest to dl*
nas bardzo pomyślna okoliczność je
śli bowiem uda sie nam ich wszystkich
razem aresztować.
sprawa
będzie
właściwie ułatw iona — relacjonował
szybko Nasser Abd el-Amlr lednak
zawahał się: — Ale przecież godzi
na „H" została ustalona na
1.00
23 lipca (pierwotnie 24 00), a teraz
jest dopiero 23.42
— Nie cza* się teraz nad tym za
stanawiać Jedźmy szybko do koszar,
by zebrać choć trochę żołnierzy — usłyszał w odpowiedzi
W czasie dróg! Nasser j Amir za
uważyli duży konwój wojskowy, któ
ry jechał szosą.
— Nasi przeciwnicy reagują szybko
— powiedział Nasser.
— Ja jednak sądzę. że to raczej
nasi przyjaciele przystąpili już do
działania — odparł Amir.
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„IAK H K tt WIERSZEM
TWOJA CHWAŁĘ..."
Rosyjskie lektury były moją
pożywką od Wczesnego dzie
ciństwa.
Piszę „rosyjskie” —
nie dzieląc
tej literatury na
przed- i porewolucyjną, te po
działy właściwie nie mają sen
su. Jest to przecież Jedna wiel
ka Rosja Literacka. To, co od
biega charakterem
od owej
r o s y j s k o ś c l , czas i tak wy
rzuci poza nawias. A to, co
jest, karmi się i mieni ową rosyjskością, czas przywróci owej
literaturze, jak przywrócił Je
sienina po krótkim okresie lek
ceważenia, jak przywrócił Bu
nina po dłuższym czasie obojęt
ności.
Moje pierwsze spotkanie z
antologią poezji rosyjskiej na
stąpiło w roku 1951 za sprawą
Mieczysława Jastruna 1 Sewe.

ryna Pollaka, którzy
wydali
wówczas w „Czytelniku" słyn
ne „Dwa wieki poezji rosyj
skiej”. Czyż mogłem wówczas
przypuszczać, że po latach mo
je, niedoskonale przecież, pró
by przekładowe znajdą się w
wyborze
wierszy
Grigorija
Piatnikowa czy antologii „Zło
te kamienie"?
Ale
to wówczas
po raz
pierwszy spotkałem się w anto
logii „Dwa wieki" ze słowami
poety — dekabrysty, który na
wieść o powstaniu
listopado
wym pisał w carskiej twierdzy:
„W kim serce nie drgnie pie
śnią niezawisłą.
Słyszycie: tam wre krwawy
bój nad Wisłą
Z Rusią Lach walczy o swo
bodę...”

To przecież przed dwudzie
stu
kilku laty czytałem po
raz pierwszy wiersze Puszkina
o Mickiewiczu, Balmonta o Slowackiem, to wówczas czytałem
wiersz Sajanowa pt. „Warsza
wa", strofy Antokolskiego „Do
inteligenta polskiego”, Matusowskiego „Akacje Warszawy’*.
Czyż mogłem wówczas przy
puszczać,
że dane mi będzie
uczestniczyć
jako tłumacz w
pomnikowym
wydawnictwie,
jakim jest bez wątpienia anto
logia
„Jak unieść wierszem
Twoją chwałę” — tom wierszy
poetów rosyjskich o Polsce i
Polakach?
W pierwszych dniach wrześ
nia ta księga przyjaźni znajdzie
się na półkach księgarni. Sło
wa tytułu to cytat z wiersza
„Koncert Szopenowski” Siergie
ja Ostrowoja.
Księga zawiera
utwory 123
poetów reprezentujących wiele
narodów Kraju Rad. Utwory te
przyswoiło polskiemu czytelni
kowi ponad
siedemdziesięciu
polskich poetów, wśród których
aż siedemnastu pisarzy łódzkich
Redaktorem tomu jest Tadeusz
Chróścielewski, wyboru doko-

nał oraz zaopatrzył we wstęp
znany slawista doc. dr Bazyli
Białokozowicz.
Łódzka antologia przyjaźni,
wydana dla uczczenia 60 rocz
nicy Rewolucji Październiko
wej, otrzymała niezwykle pię
kną oprawę edytorską. Wydaw
nictwo Łódzkie zadbało,
aby
księgę wydrukować na papie
rze żeberkowym, wyproduko
wanym specjalnie przez Fabry
kę Papieru w Dąbrownicy, a
tkaninę na okładkę, wykorzy
stującą
motywy rosyjskiego
haftu ludowego — zaprojekto
wano w Centralnym Laborato
rium
Jedwabniczo-Dekoracyjnym w Łodzi. Tkaninę wyko
nały Zjednoczone Tkalnie Jedwabniczc „Brokat”, apreturo
wano ją natomiast
w ZPB
„Eskimo”.
Jeśli dodamy do tego ilustra
cje Andrzeja Strumiłły, Janu
sza Stannego i Zygmunta Magnera oraz opracowanie graficz
ne wykonane przez jednego z
najwybitniejszych specjalistów
w tej dziedzinie — Leona Ur
bańskiego, nie dziwi piękny edytorski kształt owej 400-stronicowej antologii.

Na zakończenie warto zacy
tować słowa wstępu
do tej
pięknej księgi przyjaźni i do
kumentu związków poetyckich
łączących Polskę i narody Kra
ju Rad:
„Motywy I wątki polskie, Im
presje, wrażenia i reminiscen
cje związane z Polską, jej hi
storią I kulturą
— aktywnie
rzeźbią świat odczuć
ducho
wych wielu twórców
radziec
kich. W podejściu do tematu
polskiego i w jego twórczej in
terpretacji poeci radzieccy sta
le nawiązują do tradycji histo
rycznej, która
zbliżała nasze
narody. Należy bowiem pamię
tać, że w świadomości najszla
chetniejszych
umysłów rosyj
skich Polska jako potężne zja
wisko historyczne, kulturowe i
cywilizacyjne, nigdy nic zosta
ła starta z mapy świata, co
między innymi
dobitnie za
świadcza
rosyjska literatura
piękna”.

MARSZ NA KAIR
I MARSZ NA TRYPOLIS

specjaliści twierdzą jednak, że
nie ma żadnych podstaw, aby
snuć takie perspektywy. A Egipcjanie są nadal niezadowo
leni.

21 lipca 1977 roku

nadeszły wiadomości o nowej
wojnie na Bliskim Wschodzie,
o wojnie między Egiptem ;>Li
bią. Wojska egipskie zaatakowa
ły przede wszystkim system obrony radarowej Libii i
—
jak to wskazują niektórzy ko
mentatorzy —
zaatakowały
W lipcu 1973 roku około 30 tysięcy Libijczyków, samochodami, autobusami, cię  dość celnie. Wysuwa się przy
żarówkami ruszyło na Kair. Libijczycy nie byli uzbrojeni. Chcieli dotrzeć do Kairu 23 puszczenia, że Egipcjanom ' z
pomocą przyszedł wywiad alipca, w 21 rocznicę rewolucji egipskiej, na czele której stał G am al Abdel Nasser. merykański. Nie ulega też
wątpliwości, że Izrael doskona
Szli na Kair, aby „porwać za sobq egipskich braci i przekonać w ahajgeego się Sale orientował się w rozmiarach
data” . Szli do Kairu, aby koczować przed pałacem prezydenta Egiptu Anwara konfliktu i mających
nieu
chronnie nastąpić jego konse
Sadata tak długo, aż zgodzi się on na zjednoczenie obu krajów, obu państw.
kwencjach. Jak pisze „Libera
tion” — ..Izrael ze swej strony
W Solum libijscy
demon
Libia dla Egiptu — znajdują
sadnicze cele Izraela _ to za
pośpieszył z poinformowaniem
stranci zniszczyli szlabany
i cego się w długotrwałym kon
bezpieczenie swych granic, na
Egiptu „za pośrednictwem bli
budynki urzędów celnych, aby
flikcie z Izraelem —
mogła
wiązanie bezpośrednich iokożej
nieokreślonych
kanałów
usunąć ślady „reakcyjnych po stanowić naturalne i korzystne
wań z trzema krajami arabski
dyplomatycznych”, ze nie bę
działów
odziedziczonych
z zaplecze gospodarcze i m ilitar
mi, z którymi doszło do kon dzie próbował wykorzystać oprzeszłości". Ale
Egipcjanie
ne. Ale Numax Muammar Ka
frontacji oraz likwidacja spra
becnej sytuacji”. Dał tym sa
nie byli zbyt przychylni idą
dafi zdecydowanie różni się w
wy palestyńskiej drogą wywo
mym wolną rękę Egipcjanom
cym do Kairu libijskim
bra
poglądach od Anwara Sadata,
łania rozłamu wśród Arabów.
w rozprawieniu się z ich prze
ciom. Najpierw chcieli ich za
Pułkownik Kadafi jest
bez
Osiągnął on bezpieczną granicę
ciwnikiem. który jest też za
trzymać perswazją, później ko
kompromisowym wrogiem
Iz Egiptem, a teraz przez li ciekłym przeciwnikiem Izraela,
pali rowy w poprzek szosy łą
zraela, zwolennikiem zdecydo
bańską wojnę domową usiłuje
nie mającym zamiaru iść
na
czącej Libię z Egiptem. Wresz
wanej
wojny
wyzwoleńczej
zabezpieczyć się również
na
żadne kompromisy.
cie w poprzek szosy pod Mersa
wszystkich pańsitw arabskich
wschodniej i północnej granicy.
Data wojny z Libią jest dość
M atruh ustawili pociąg towa
przeciw Izraelowi,
zwolenni
Izrael prowadził bezpośrednie
znamienna. Przede wszystkim
rowy i przy pomocy
policji
kiem rozwiązań militarnych a
rozmowy z rządami arabskimi
zbiega się ona z czasem,
w
zatrzymali idącycji. Nie wszy
nie dyplomatycznych.
Nato — zaczynając od rokowań na
którym Somalia
zaatakowała
stkich wprawdzie. Część dotar
miast prezydent Anwar Sadat
101 kilometrze (gdzie negocja
Etiopię, a wiadomo, że doko
ła do Kairu i wręczyła prezy
jest zwolennikiem wojny ogra
torzy izrealscy i egipscy spot
nująca rewolucji Etiopia,
ma
dentowi Anwarowi
Sadatowi
niczonej, która wymusiłaby na
kali
się
na
szosie
łączącej
Kair
poparcie Libii Zbiega się ona
krw ią pisany dokument, doma
mocarstwach, a przede wszyst z Suezem po zakończeniu woj
też z rozmowami, jakie w USA
gający się zjednoczenia
obu
kim na USA, zajęcie się prob
ny w 1973 roku). Jedynie spra
przeprowadził premier Izraela
krajów. Sadat wszakże oświad
lemem palestyńskim i skłonie
wa palestyńska nie
została — Menachem Begin, jak
i
czył. że „Egipt nie jest gotowy
nie przez nie Izraela do takich
zlikwidowana i należy oczeki
również z czasem, w którym
do natychmiastowego
zjedno
ustępstw, które byłyby też do
wać, Iż w końcu zatrium fuje”. na Bliski Wschód wybiera się
czenia”, a prezydent Libii — przyjęcia dla państw
arab
Konflikt narastał dalej. Nie sekretarz stanu USA — Cyrus
Num ar Muammar Kadafi
oskich.
Vance. A przede wszystkim z
bez znaczenia jest tu fakt, że
skarżany o zorganizowanie tego
W
1971
roku
po
roz
kolejną rocznicą egipskiej re
Egipt znalazł się
w trudnej
marszu, kategorycznie wszyst
mowach
przeprowadzonych
wolucji. W związku z tą zbie
sytuacji gospodarczej i społecz
kiemu zaprzeczył i wszystkiego
żnością organ Komunistycznej
się wyparł. Marsz był jedynie w Kairze i Benghazi przywód nej. Anwar Sadat zerwał so
naj
Partii Iraku — „Tarik
Asz
wyrazem woli narodu libijskie cy Egiptu, Libii i Syrii
jusz ze Związkiem Radzieckim
pierw ogłosili komunikat
o
Szaab” napisał:
i zaczął szukać nowych sprzy
go.
rozmowach na temat przyszłej
„Naród egipski i inne narody
mierzeńców. Znalazł ich
w
Ideę zjednoczenia
unii. a następnie w dzień
po
się,
Stanach Zjednoczonych i
w arabskie nie spodziewały
świata arabskiego
wysunął ogłoszeniu komunikatu, zuoałrewolucji
Arabii Saudyjskiej. Zaczął od że w 25 rocznicę
Gamal Abdel \a sse r. Sformuło
nie niespodziewanie, podpisali chodzić od idei rewolucji naskierownictwo egipskie odzyska
wał ją w wydanej w 1954 ro dokument, unię tę ustanawia
serowskiej.
zrezygnował
z
pań
terytoria okupowane, czy też
ku książce pt. „Filozofia rewo
jący. Jednakże do unii faktycz
podejmie starania na rzecz re
stwowej kontroli nad
gospo
lucji”. postulując jedność iw ianie nie doszło. Zamiast
unii
wizji obecnej polityki wewnę
darką,
ogłaszając
politykę
ta egipskiego, arabskiego i acałkowitej, powołane
komisje
trznej prowadzonej w
ciągu
„drzwi otwartych” dla kapita
frykańskiego. Usiłował tę ideę
proponowały unię
częściową,
7 lat od śmierci Gamala Ab
łu. Ale polityka ta nie przy
wcielać w życie, proklamując ograniczoną. Pułkownika Kadela Nassera.
Naród egipski
niosła oczekiwanych skutików.
w 1958 roku Zjednoczoną Re
dafiego to nie zadowalało. Stąd
W styczniu 1977 roku Egiptem
wic bowiem, że można to opublikę Arabską, która szybko
i ów marsz na Kair,
który
wstrząsnęły zamieszki. O ich
siągnąć drogą wytrwałej wal
rozpadła się. Również nie po
miał być unii wymuszeniem.
ki, którą prowadza patriotycz
spowodowanie oskarżono ..ko
wiodła się drugs próba, kiedy
Bezskutecznym wszakże. Marsz
ne siły Eeiotu nncclwko poli
munistów” i ludzi o poglądach
w kwietniu 1963 roku po raz
na Kair przyczynił sie tylko do lewicowych.
tyce ustępstw wobec koloniaAle partia komu
drugi powstała
Zjednoczona
utrwalenia i zwiększenia roz
Ustów i
Ich syjonistycznych
nistyczna w Egipcie jest wyją
Republika Arabska, obejm ują bieżności. Konflikt zaczął na
sprzymierzeńców. Jednakże ani
tkowo nieliczna, a ludzie
o
ca Egipt, Irak i Syrię.
rastać.
naród egipski ani Inne naro
przekonaniach lewicowych nie
Pułkownik Numar Muammar
maia ani takich wpłvwów, ani
dy arabskie nie
spodziewały
Kadafi jest gorącym zwolenni
możliwości, o jakie się ich po
się, że kierownictwo
Egiptu
Drugi etap
kiem nasserowskich idei i wiel
sądza.
będzie obchodzić rocznicę re
bicielem dzieła G A. Nassera.
wolucji lipcowej, tak
droiją
konfliktu zaczął się w
paź
W Libii wybudowano pomnik
Egipt ma do 1980 roku wyjść
milionom Esripc.ian, Arabów i
zmarłego prezydenta Egiptu — dzierniku 1973 roku, kiedy roz zwycięsko z kłopotów gospo
ich przyjaciół na świecie
—
Gamala Abdela Nassera. Tedna poczęła się wojna październi
darczych. W tym roku
Egipt
atakują sąsiednie państwo, Li
miał osiągnąć miliard dolarów
z baz wojskowych Libanu — kowa Egiptu z Izraelem Puł
bię”.
kownik N. M. Kadafi poczuł się
z nafty odzyskane! na Synnju,
el Adem też otrzymała imię
urażony, że Anwar Sadat nie
drugi miliard z Kanału SueGamala Abdela Nassera Kiedy
Anwar Sadat wielekroć pod
uprzedził go o swych planach. skiego. trzeci miliard z tury
jednak zabrakło Nassera, oułkreślał, że „dał Kadafiemu na
A
1
do
samej
wojny
miał
za
kownik N M. Kadafi postano
styki i czwarty od
Egipcjan
uczkę”. Wiadomo, że prezydent
strzeżenia. Dał temu wyraz w pracujących poza
wił go zastąpić 1 kontynuować
granicami
Anwar Sadat czuje
osobistą
licznych
przemówieniach,
a
i
jego dzieło zjednoczenia świata
kraju. Około pół miliona Egip
niechęć do pułkownika N. M.
w
wywiadzie
udzielonym
Ararabskiego
Zacząć wypadało
cjan nracowało między innymi
Kadafiego. Wiadomo, że usilnie
naudowf de
Borchgrave
z w Libii, która cierpi na brak
od Egiptu, który wydawał się
się stara o poparcie USA
i
„Newsweek”. Arnaud de Borch- ludzi do pracy. Ale i te obiet
naturalnym wykonawcą lasseArabii Saudyjskiej Potrzebuje
grave zapytał:
rowsklego testamentu politycz
nice nie na wiele zdały
się.
ich pomocy i otrzymuje ią. Anego i ideologicznego, a
na
Ostatnio Anwar Sadat zaczął
rabia Saudyjska
zobowiązała
—
„...pana
zdaniem
Egipt
który też wskazywały
zimne
przegrał z Izraelem wojnę
w się wycofywać z uprzednio da się przez 5 lat finansować roz
kalkulacje.
nych obietnic, rozumieląc. że
wój egipskich sił zbrojnych E- .
1973 roku?"
Egipt w tym czasie borykał
są one niezbyt
mobilizujące.
gipt prezydenta Anwara Sada
się z poważnymi trudnościami
N. M. Kadafi: — „Oczywiście
Jego zdaniem ropa
naftowa
ta z zapałem popierał Sudan
finansowymi, boryka się zresz — i to zarówno politycznie, jak
przyniesie Egintowl w 1980 no w jego sporach z Etiopią, otą z nimi do dziś. 1 potrzebo
i militarnie. Proszę spojrzeć na
ku już nie miliard dolarów, a...
fiarował się pomagać Czadowi
w ał libijskich
petrodolarów.
ostateczne rezultaty. Trzy za
półtora miliarda.
Zagraniczni w zwalczaniu oddziałów libij-

Został rozstrzygnięty konkurs
fotografiki polskiej
„Złocisty
Jantar". Do przeglądu konkur
sowego w czterech działach fo
tografiki ! reportażowej, ekspe
rymentalnej i artystycznej pra
ce zgłosiło ponad 1.500 autorów
z całej Polski.
Główne
nagrody „Złociste
Jantary” zdobyli:
w dziale
„Fotografia mówi” — Mariusz
Hermanowicz z Warszawy, w
konkursie „Inny obraz świata”
— Leszek Brogowski z Gdań
ska, w przeglądzie fotografii użytkowej — Tomasz Sikora z
Warszawy, a w konkursie foto
grafiki artystycznej główną na
grodę uzyskała praca pt. „Stre
fa ciszy", której autorem jest
łodzianin Jacek Koprowicz.

JER Z Y W ILM AŃ SKI

NA MAPIE ŚW IATA
LU CJU SZ W ŁODKO W SKI

„ Z Ł O C IS T Y JA N TA R”
DLA ŁO D Z IA N IN A

śkich, które przekraczają pół
nocną granicę Czadu, udzielił
pomocy Zairowi podczas kon
fliktu w
prowincji
Szaba.
„Lecz skąd nagle owa
akcja
zbrojna?” — pytał
„Libera
tion”. I pisał: „Czyżby w Rijadzie i Waszyngtonie uznano za
niezbędne, by Sadat dał dodat
kowe gwarancje tego, iż prze
szedł zdecydowanie — i osta
tecznie — na stronę
państw
..umiarkowanych" w konflikcie
bliskowschodnim?
Zdaniem niektórych komen
tatorów Anwar Sadat dokonał
znakomitego posunięcia. Właś
nie wybór czasu dla wojsko
wych akcji w Libii potwier
dza tę opinię. W chwili bo
wiem, kiedy problem palestyń
ski wchodzi w okres decydu
jący, kiedy podejmuje się róż
ne próby jego załatwienia, kiedy
są one
różnie komentowane
przez prasę i polityków
na
Bliskim Wschodzie, Egipt zaj
muje się zupełnie czymś
in
nym. Dla Egiptu Anwara Sp data było to niewątpliwie po
sunięcie korzystne, odwracają
ce uwagę od problemu
pale
styńskiego, nie stawiające
go
wobec konieczności zajęcia sta
nowiska. Natomiast z
punktu
widzenia interesów arabskich
był to moment najmniej ko
rzystny ale Egipt już
dość
dawno przestał się liczyć z in
teresami arabskimi, stawiając
własne na pierwszym mi“jscu.
Stąd też pośpiech w
media
cjach przywódcy
Organizacji
Wyzwolenia Palestyny — Ja
sera Arafata i prezydenta Algerii — Huari Bumediena.
Trzeba było bowiem
zrobić
wszystko, aby przywrócić choć
pozornie zachwianą jedność arabską.
Nastąpiło więc
zawieszenie
broni i przedstawiciele rządu
Egiptu i Libii mieli
spotkać
się. aby w bezpośrednich roz
mowach omówić przyczyny i
okoliczności konfliktu. Jednak
że wszystko wydaje, się wska
zywać. że do takiego spotkania
nie dojdzie. Libia — jak to cświadczył jeden z libijskich
dyplomatów — „niidy nic za
inicjowała agresji i nigdy nie
wypowiedziała wojny Egipto
wi” i dlatego nie może zgodzić
się na dyktowanie warunków po
koju przez Egipt. Libijska pra
sa i radio podkreślają, że
ze
starcia Egipt wyszedł wcaie nie
w lepszej sytuacji. Ma on bo
wiem nadal do rozwiązania te
problemy, które miał. a
któ
rych nie ma Libia. A
poza
tym autorytet polityków egip
skich został poważnie
nad
szarpnięty. gdyż w niektórych
kołach arabskich uważa się, że
Egiot dał sie wmanewrować w
..spisek
amerykańsko-syjnnistyczny”, mąlacy
usankcjono
wać na Bliskim Wschodzie iz
raelską politykę faktów doko
nanych.
Jedno jesit pewne.
Konflikt
Egipt — Libia nie
przyczyni
się do rozwiązania
problemu
palestyńskiego i nie
sprzyja
polityce odprężenia. Na Blis
kim Wschodzie, w rejonie Mo
rza Czerwonego i Morza Śród
ziemnego powstało jeszcze jed
no niebezpieczne ognisko za
palne, które stanowi potencjal
ne zagrożenie dla pokoju
na
świecie.

FESTYN LU D O W Y
W SIE R A D ZU
W dniach 2—4 września br.
odbędzie się w Sieradzu do
roczny Festyn Sztuki Ludowej
i Folkloru Województwa Sie
radzkiego. Bogaty program fe
stynu przewiduje występy ze
społów folklorystycznych pieśrti i tańca, kapel ludowych oraz zawodowych artystów. Im
prezie, której jednym z najcie
kawszych fragmentów będzie
„Wesele sieradzkie”, towarzy
szyć będą wystawy sztuki lu
dowej. książki, fotografii, ple
ner plastyczny z udziałem arty
stów bułgarskich, targ antyków
oraz wiele innych.

A FRYKA W RZEŹBIE
W Muzeum Regionalnym w
pocznie otwarto ciekawą wy
stawę pn. „Rzeźby Czarnej Afryki". Znajduje się tam ponad
200 eksponatów pochodzących z
Afryki Równikowej, a wśród
nich maski, rzeźby związane z
wierzeniami oraz przedmioty
codziennego użytku, a także amulety. broń i
instrumenty
muzyczne.

i

P O LS K IE PLAKATY
N A JW YŻEJ O C E N IO N E
Na konkursie plakatu filmo
wego, organizowanym
po raz
szósty przez tygodnik filmowy
„Hollywood Reporter" w Los
Angeles trzy pierwsze nagrody
otrzymały prace polskich arty
stów grafików. Pierwszą nagro
dę
przyznano Franciszkowi
Starowieyskiemu za plakat do
filmu „Barwy ochronne”, dru
gą nagrodę otrzymał
Marek
Freudenrieich za plakat do fil
mu „Skazany”, a trzecią And
rzej Klimowski za plakat do
filmu „Nashvill”. Ponadto pla
kat Tomasza Rumińskiego do
filmu „Przepraszam czy tu bi
ją" otrzymał wyróżnienie.
Trzeba dodać, że na poprzed
nim konkursie przed dwoma
laty plakaty polskich twórców
otrzymały pięć spośród sześciu
pierwszych nagród.

K O N K U R S NA PLAKAT
Główny
Zarząd Polityczny
WP i ZG Związków Polskich
Artystów Plastyków, ogłosiły
ogólnopolski konkurs otwarty
na plakat z okazji 35 rocznicy
Ludowego Wojska Polskiego.
Udział w konkursie
mogą
wziąć członkowie ZPAP, stu
denci i absolwenci uczelni pla
stycznych. Niezbędnym elemen
tem plakatu jest
tekst: * 3 5
rocznica
Ludowego
Wojska
Polskiego 1943—1978”.
Prace konkursowe opatrzone
godłem, można składać lub nad
syłać pod adresem
Stołeczny
Klub Garnizonowy 00-136 Warszawa, Plac Żelaznej Bramy 2,
do dnia 10 grudnia br.

W A R SZA W SKA JESIEŃ
P O EZ JI
Poeci z całej Europy zaproszeni zostali do udziału w
Warszawskiej Jesieni Poezji.
Oczywiście, w imprezie tej
uczestniczyć będą poeci polscy
reprezentujący wszystkie ośrod
ki literackie naszego kraju,
zwłaszcza zaś młodzi twórcy.
Ten szósty już międzynarodo
wy festiwal poetycki odbędzie
siQ w tym roku w dniach
26—30 września. W ostatnim
dniu
Warszawskiej
Jesieni
Poezji nastąpi rozstrzygnięcie
konkursu jednego wiersza, ju
ry ogłosi swój werdykt i roz
dzieli nagrody.

5E!S!2J!le i!V L ÓjL‘J Ell ZV WAWRZAK ( f a k t o r naczelny) RYSZARD BIN KOW SKI, KO N RAD FREJD LICH , WIESŁAW
JA2DZYŃSKI. BO G D A
MADEJ
ANDRZEJ M AKOW IECKI W ŁODZIM IERZ PARYS (fotoreporter). JERZY RZYM OW SKI, IO M ASZ SO LD EN H O FF WŁODZIM IERZ STOKOW SKI fzasteaca
redalctoro naczelnego), GRA?VNA SZYPOW SKA (redaktor techniczny), LU C JU S Z W ŁODKOW SKI (zastępco redn':l3!0 naczelnego) JERZY WILMAŃSKI
wsPÓIpracujq: ANDRZEJ BŁAJER, TADEUSZ CH RÓ SCIELEW SKI, ANDRZEJ F GRABSKI WŁODZIMIERZ KRZEM IŃSKI KAZIMIERZ
/•i
* ANDRZEJ
EWA N U RCZYN SKA , KRZYSZTOF PO G O RZELEC, WITOLD SŁAWSKI, TADEUSZ SZCZEPAŃ SKI, JANU SZ SZYM AŃSKI-G LA N C.
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ŃIE TYLKO

o ś w ia t a
1.

Problemem pierwszoplanowym
w
procesie modernizacji systemu edu
kacji narodowej jaki się w
Polsce
rozpoczął jest przygotowanie kadry
nauczycielskiej i kierowniczej, która
będzie bezpośrednio czuwać nad pra
widłowością realizacji owego proce
su.
Wiele miejsca w literaturze przed
miotu, jak i w badaniach
nauko
wych, poświęcono roli nauczyciela w
procesie wychowania i
kształcenia
młodego pokolenia, natomiast wpływ
dyrektora szkoły na przebieg tego
procesu nie doczekał się w opraco
waniach. ani w badaniach należyte
go potraktowania.
Badania nasze, przynajmniej w ja
kiejś mierze wypełniają
tę
lukę.
Przeprowadzono je na terenie byłego
województwa łódzkiego. Nowy po
dział administracyjny
spowodował,
że badana grupa dyrektorów obecnie
pracuje na terenie czterech
woje
wództw, tg. miejskiego
łódzkiego,
piotrkowskiego, sieradzkiego i skier
niewickiego.
Badaniami objęto 420 dyrektorów
szkół podstawowych. Stanowi
to
pełną próbę badawczą w stosunku
do całej zbiorowości objętej w tym
okresie powszechnym samokształce
niem. Na ogólą liczbę 420 rozdanych
ankiet wróciło 316, w tym 16 nie
wzięto pod uwagę, gdyż były wy
pełnione nieprawidłowo. Tak
więc
podstawę do uogólnień stanowi 1’00
ankiet.

HISTORIA

podstawową literaturę. Inne
przy
czyny to zbyt mała ilość skierowań
na studia dla dyrektorów szkół pod
stawowych (6 proc.) oraz zbyt długa
przerwa od ukończenia przez nich
studium nauczycielskiego co nie mo
bilizowało do podejmowania dosko
nalenia (grupę tę reprezentowali naj
starsi wiekiem dyrektorzy (5 proc.).
Utrudnienia, o jakich mówiliśmy,
powodują, że za najbardziej efektyw
ne i dostosowane do organizacji pra
cy dyrektora szkoły uznają oni do
skonalenie przez kursy powszechnego
samokształcenia organizowane przez
IKNiBO lub IKN (58,6 proc.). Kur
sy te nie wymagają od uczestników
wielokrotnego przerywania obowiąz
ków zawodowych, a ich forma daje
możliwość wcześniejszego
zaplano
wania pracy szkoły na czas nieobec
ności. Kursy takie dają
możliwość

Na pytanie pierwsze 85 proc.
z
ogółu respondentów
odpowiedziało
„tak”, natomiast 15 proc.
odpowie
działo „nie” — uzasadniając swoje
niezadowolenie wymieniali oni prze
de wszystkim brak stabilności prze
pisów administracyjnych oraz fakt,
że praca ich jest bardzo wyczerpu
jąca i negatywnie wpływa na stan
zdrowia. Zaznaczyć trzeba, że
res
pondenci, Wysuwający jako przyczy
nę niezadowolenia z wybranego za
wodu niszczący wpływ
charakteru
pracy na stan zdrowia, należeli do
kategorii dyrektorów o dużym stażu
pracy i byli w wieku przedemerytal
nym. Stąd też ich
niezadowolenie
można tłumaczyć przede wszystkim
wiekiem. Bardzo charakterystyczna
jest wypowiedź jednego z responden
tów starszej generacji: „kiedyś
>to
byłem zadowolony, a teraz
nra:a
jest bardzo wyczerpująca i męcząca,

W wieku 36—40 la/t było
kobiet
36, mężczyzn 42. Zauważalny
jest.
spadek ilościowy w grupach wieku
poniżej 36 i powyżej 50 lat.
Pod względem wykształcenia bada
na grupa prezentowała się następu
jąco: studium nauczycielskie ukoń
czyło 174 mężczyzn i 63 kobiety, z
wykształceniem niepełnym wyższym
było 23 mężczyzn i 10 kobiet, ze stu
diami wyższymi magisterskimi było
w grupie wieku (20 — 30 lat) 2,7
proc. mężczyzn i 0,7 proc. kobiet.

c) zbvt małe fundusze w Dorówna
niu z ' ootrzebami orzvzn=wane szko
łom na remonty budynków:

HANNA W ITKOW SKA
JO LAN TA G O N TA RCZYK

Dyrektorzy podnoszą ogólny
po
ziom kultury przez intensywne czy
telnictwo prasy oświatowej i specja
listycznej. a także literaturę przed
miotu. Dużo też czytają
literatury
pięknej.
Na uwagę zasługują zainteresowa
nia badanej zbiorowości. Na plan
pierwszy wysuwają się zainteresowa
nia pracą zawodową, a głównie rze
czywistością szkolną.
Spośród aktualnie
prowadzonych
form doskonalenia najpopularniejsze
jest „powszechne
samokształcenie”
organizowane przez IKN; 55,7 proc.
dyrektorów doskonali się w tej for
mie, doskonalenie specjalistyczne obejmuje 14,0 proc., a studia podyplo
mowe — 0,3 proc. dyrektorów.
24,0 proc. dyrektorów nie korzy:.:a
i. form zorganizowanego doskonalenia.

Jedyną formą aktualizacji
dzy jest samokształcenie.

ich wie

Uogólniając dotychczasowe wyniki
badań, należy stwierdzić, że najczę
stszą przeszkodą w korzystaniu
z
form zorganizowanego doskonalenia
jest brak czasu, spowodowany: ob
ciążeniem pracą zawodową i społecz
ną — 45,0 proc., obowiązkami
ro
dzinnymi — 25 proc. W grupie tej
znalazła się 1/3 kobiet — dyrektorów,
które, oprócz pracy zawodowej, mu
szą wiele czasu poświęcać własnej
rodzinie.
Dość znaczny procent
badanych
(10,0 proc.) podkreśliło, że czynni
kiem utrudniającym kontynuowanie,
kształcenie i doskonalenie są uciąż
liwe dojazdy do ośrodków miejskich,
w których znajdują się uczelnie i in
stytucje kulturalne. Jak można przy
puszczać,
niepodejmowanie przez
nich systematycznych studiów wyni
kało także z obawy przed dezorga
nizacją pracy szkoły.
Jedną z dość istotnych
przyczyn
utrudniających doskonalenie to nie
dostateczne zaopatrzenie bibliotek w

d) brak odpowiednie! ilości czasu
na prawidłową działalność Hvdaktvczno-wvchowawc7a. co wvnjka
ze
znacznego obciążenia pracami
na
rzecz środowiska;
e) brak wiedzy teoretycznej z za
kresu kierowania szkołą;
f) niewystarczające przygotowanie
i zaangażowanie nauczycieli do p ra
cy na rzecz środowiska;
g) zbyt częste zmiany zarządzań;
h) trudności lokalowe;

JAKI JESTEŚ
DYREKTORZE?

II.
Charakterystyczne, że 99,7
proc.
(299) ogółu respondentów podkreśliło
potrzebę podnoszenia swoich kwalifi
kacji. Wynika to prawdopodobnie z
odczucia naszych
respondentów, iż
obecnie reprezentowany poziom ich
kwalifikacji nauczycielskich staje się
już niewystarczający, a także z prze
świadczenia. że do efektywnej
i
prawidłowej pracy dyrektora szkoły
potrzebna jest nowoczesna
wieaza
zarówno z zakresie teorii organizacji
i zarządzania, jak również
wiedza
specjalistyczna i ogólnopedagogiczna.

a) zbvt rozbudowana oraca biuro
wa związana
z administrowaniem
szkołą;
bl nieuwzględnienie w oełni r^rzez
włsdze oświatowe żvczeń ' , kA)v
w
snrawie zatru d n ien i nauczycieli po
trzebnej specjalności:

Badaną zbiorowość reprezentowało
100 kobiet i 200 mężczyzn.
Najliczniejszą grupę stanowili dy
rektorzy w przedziale wieku 41 —
15 lat — 102 osoby, w tym kobiet
19, mężczyzn 83.

wanie roli zawodowej i wpływa na
efekty współpracy z rodzicami i śro
dowiskiem. W dalszej kolejności wy
mieniono: niedostosowanie podręcz
ników do programów, brak
cza;u
wolnego, słabe, w stosunku do
ootrzeb, — przygotowanie pedagogicz
ne, brak mieszkań dla
nauczycieli.
Stwierdzali także, iż wizytatorzy naj
częściej ograniczają się do
oceny
nauczycieli, nie Drowadzą natomiast
fachowego instruktażu, co. zdaniem
dyrektorów, wvnika z nieprawidło
wo rozumianych uorawnień.
Analiza materiału ankietowego nozwala odoowiedzieć na trzecie ovtanie. Naootykane trudności zebrano, a
ich obraz jest następujący:

kontaktu z innymi dyrektorami, po
zwalają na wymianę
doświadczeń,
pogłębiają wiadomości zarówno
z
zakresu teorii organizacji jak i prak
tyki szkolnej.
Z odpowiedzi ankietowanych po
wstał taki oto obraz form doskona
lenia: 13,4 proc. dyrektorów sugero
wało
prowadzenie
doskonalenia
przez zespoły samokształceniowe or
ganizowane w szkołach, 10,6 proc.
uważało, że najlepszą
formą
są
studia wyższe, 7,2 proc. respondentów
proponuje indywidualne samokształ
cenie, 6,2 proc. respondentów dosko
nalenie przez NURT, a 4 proc. an
kietowanych wypowiedziało się za
seminariami naukowymi.
Charakterystyka
badanej grupy
stanowiła tło dla określenia zasad
niczego problemu badawczego, jakim
było uchwycenie wpływu zadowole
nia z wykonywanej pracy na jej efekty. Wychodząc z założenia,, że nie
zadowolenie z wykonywania określo
nej funkcji negatywnie odbije się na
pracy wychowawczej, powstała ko
nieczność przebadania i zorientowa
nia się, jak naprawdę problem ten
wygląda wśród kadry kierowniczej.
Pytania, z którymi zwrócono się do
ankietowanych, brzmiały:
1. Czy jest zadowolony z wybra
nego zawodu?
2. Czy dostrzega złe strony zawo
du nauczycielskiego?
3. Jakie są największe trudności
w pracy kadry kierowniczej?
4. Inne uwagi i spostrzeżenia do
tyczące wykonywanej pracy.
Odpowiedzi na tak sformułowane
pytania miały dostarczyć informa
cji na temat zadowolenia i satysfak
cji z wybranego i
wykonywanego
zawodu. Równocześnie zależało na
uzyskaniu materiału empirycznego,
świadczącego o umiejętnościach do
strzegania przez kadrę kierowniczą
czynników utrudniających im prawi
dłową realizację zadań
stojących
przed szkołą.

a do tego trzeba się jeszcze uczyć”.
Respondent ten należy do tej grupy
niezadowolonych,
których
tempo
przemian przeraża, a zarazem prze
rasta, gdyż nie może on nadążyć za
tymi przemianami. Większość.
bo
85 proc., respondentów była zadowo
lona z wybranego i wykonywanego
zawodu. Swoje wypowiedzi potwier
dzali stwierdzeniami, że praca nau
czycielska daje im dużo satysfakcji,
stwarza możliwości kontaktów
ze
środowiskiem; podkreślali równocześ
nie jako cechę dodatnią to. że zawód
nauczycielski zmusza do systematy
cznej pracy nad sobą.
Respondenci należący do tej grupy
pedagogów widzących rolę szkoły w
kontekście całej gospodarki narodo
wej, zdawali sobie w pełni sprawę z
tempa przemian zachodzących
w
naszym kraju i społeczeństwie. Ich
zdaniem szkoła nie może stać w
miejscu, uważali za konieczne stałe
jej dostosowywanie się do nowych
potrzeb i zadań.
Odpowiedzi na
pytanie
drugie
kształtowały się
następująco: 55,0
proc. ogółu respondentów dostrzega
ło, a 45,0 proc. nie dostrzegało złych
stron wybranego zawodu. Dostrzega
jący
niedociągnięcia uzasadniali
swoje opinie szerszymi wypowiedzia
mi, które skategoryzowano wg ilości
wypowiedzi. I tak najczęściej pod
kreślano zbyt dużą iilość pełnionych
funkcji, które pochłaniają sporo cza
su. Ale jak wynika z
wypowiedzi
dyrektorów, chętnie podejmują oni
prace społeczne na rzecz środowiska,
a to przecież znacznie absorbuje ich
budżet czasu. Proponowali
tylko,
aby zmodernizować
dotychczasowe
formy współpracy w kierunku lep
szego powiązania pracy
społecznośrodowiskowej z pracą szkoły. Iako
zjawisko negatywne podkreślali tak
że zmienność kryteriów ocen pracy
nauczycieli, zbyt niskie uposażenie
w stosunku do wkładu pracy, konie
czność uczenia wielu przedmiotów,
do których nie zawsze mają kwali
fikacje (wypowiedzi swoje odnosili
również i do nauczycieli uczących w
szkołach). Były też głosy stwierdza
jące zbyt mały prestiż zawodu, co w
poważnym stopniu utrudnia wykony

i) nauczyciele dojeżdżający do pra
cy na skutek złego funkcjonowania
środków lokomocji i niedostatecznej
ich częstotliwości, nie podejmują za
jęć pozalekcyjnych;
j) zibyt mały wpływ dyrektora na
ocenę pracy nauczycieli;
k) zbyt małe, w porównaniu z po
trzebami,
fundusze
przyznawane
szkołom na zakup pomocv
nauko
wych trudności w ich zakupie, a to
‘jest ełównym powodem jeszcze zbvt
częstego nauczania w sposób werbal
ny.
III.
Reprezentatywność badanej zbio
rowości pozwala na pewne uogólnie
nia. które można sprowadzać do na
stępujących wniosków:
Poziom wykształcenia i kwalifika
cji kadry kierowniczej
szkolnictwa
podstawowego na terenie byłego wo
jewództwa łódzkiego kształtuje się
na poziomie
studium
nauczyciel
skiego. co przy obecnym rozwoju oświaty staje się niewystarczające.
Dyrektorzy szkół
podstawowych
odczuwają
potrzebę
podnoszenia
swoich kwalifikacji zawodowych,
a
preferowaną formą jest organizowa
ne „powszechne samokształcenie”.
Stanowiska
dyrektorów
szkół
podstawowych najczęściej są powie
rzone nauczycielom o znacznym sta
żu pedagogicznym,.
Zdecydowana większość dyrekto
rów szkół podstawowych uczestnicy
w kierowanym doskonaleniu i
do
kształcaniu.
Większość nauczycieli, dyrektorów
szkół podstawowych, jest zadowolo
na z wybranego i wykonywanego za
wodu; dostrzegają
jednak
pewne
problemy, które ich zdaniem nega
tywnie wpływają na pracę szkół.
Zbyt duże obciążenie kadry kie
rowniczej szkół pracami administra
cyjnymi oraz pracami na rzecz śro
dowiska w znacznym stopniu uszczu
pla ich czas przeznaczony na pra?ę
wychowawczą.
Brak odpowiedniej ilości mieszkań
szczególnie na wsi dla
nauczycieli
woływa na niedobór kwalifikowanej
kadry do wszystkich przedmiotów i
powoduje konieczność uzupełniania
etatu w kilku szkołach, często zna
cznie od siebie oddalonych. Fakt ten
wpływa negatywnie na pracę dydak
tyczną i wychowawczą.
Uzyskane wyniki badań pozwalają
stwierdzić, iż zniechęcenie wśród na
uczycieli, wynika ze zbyt szybkiego
tempa przemian zachodzących
w
szkolnictwie. Do stwierdzenia takie
go uprawnia wielkość próby
ba
dawczej — 25,3 proc. ogółu dyrekto
rów zatrudnionych w
szkolnictwie
podstawowym na terenie byłego wo
jewództwa łódzkiego.
Optymistyczne jest wszakże to, że
przytłaczająca większość, bo 85 proc.
ankietowanych
wypowiedziała się
pozytywnie o wybranym
zawodzie
nauczycielskim. Natomiast
szybkie
tempo przemian mobilizuje ich je
dynie do systematycznego podnosze
nia kwalifikacji.

MNIEJ ZNANE
OBLICZE
FASZYZMU
Kiedy mówimy faszyzm — myślimy
zwykle o tej jego postaci, z którą Hi
storia — i ta przeżyta, i ta pisana —
zapoznała nas iak najdokładniej: o hi
tleryzmie. O innych, zróżnicowanych i
bynajmniej jeszcze nie wsiędtU* nale
żących już tylko do przeszłości odmia
nach faszyzmu, wiemy z pewnością
znacznie raniej. Kiedy w kontekście fa
szyzmu wspominamy
słowo rasizm,
stają nam przed oczyma liczne fakty
hitlerowskiego ludobójstwa, ekstermi
nacji narodów, przypominają sie pseu
donaukowe ..teorie" dowodzące wyż
szości „rasy panów” i tak dalej. Myśli
my o losie,
jaki hitleryzm zgotował
milionom mieszkańców Europy, — ale
z pewnością najmniej, w tym K o n t e k 
ście rzecz jasna. *wracamy uwagę n a
problematykę murzyńska.
Dlatego z wielkim zainteresowaniem
przeczytałem opublikowaną w kilkujezyeznym tomie „Inter »rmu non silent
Musąe”. wydanym właśnie (1977) przez
Państwowy Instytut Wydawniczy
poi
redakcją Czesława Mada jeżyka, fran
cuski artykuł historyka z odległego
Kamerunu, profesora kum’a \ ’dumbe
III Alexandre, zatytułowany „Faszyzm
kolonialny
i
kultura”, poświecony
Klownie tej właśnie problematyce. li
czony z Kamerunu słusznie zwróci! uwage. że w obfitej literaturze nauko
wej problem rasizmu w Niemczech Hi
tlerowskich badano przede wszystkim
pod kątem antysemityzmu. Zagadnienie
nazistowskiej
interpretacji stosunków'
ludzi białych z czai nymi pozostawało
dotąd poza sferą zainteresowania bada
czy. Tymczasem nie jest ono bez zna
czenia
dla netnego rozumienia cało
kształtu zagadnień hitlerowskiego rasi
zmu. Kameruński historyk korzystając
obficie * archiwaliów niemieckich pod
jął sie zbadania tego zagadnienia, bar
dziej — rzecz zrozumiała — w sferze
teorii,
aniżeli konkretnej politycznej
praktyki hitleryzmu, który po prostu
nie zdążył zrealizować na tym konty
nencie nawet części swoich namierzeń.
Ale teoria nic tylko była. lecz jak to
często się wówczas zdarzało, była bar
dzo rozwinięta.
Zajmowało sie tymi
sprawami wielu różnej rangi hitlerow
skich „teoretyków", takich jak np. nie
jacy W. Gross, dyrektor Urzędu Polity
ki Rasowej, jego współpracownik
F.
Zumpt. G. Iłecht i inni — których wy
powiedzi kameruński
badacz poddał
szczegółowej analizie.
Cóż z niej wynika? Znane kanony
hitlerowskiego rasizmu w odniesieniu
do problemu
murzyńskiego
ulegały
pewnemu zniuansowaniu. Wiadomo, jak
przedstawiały się
koncepcie rasistów
odnoszące sie (lo ludności białej, która
przeróżnie różnicowano dla uzasadnie
nia „teorii" o wyższości „rasy" nordy
ckiej, mającej być lakohy samą esencją
niemieckości. W konfrontacji z Murzy
nami biali — pow'iada badacz z Kame
runu — byli w poglądach hitlerowskie
go rasizmu traktowani zrazu jako je
dna całość. przeciwstawna czarnym.
Co się tyczy ludności białej — „nie
czyniono ostrych rozróżnień ani miedzy
poszczególnymi
narodowościami euro
pejskimi, ani aryjska elitą i innymi”.
„Rasa biała” jako całość była trakto
wana jako rasa ,,panów", „rasa której
przvmiotv są najwyższe i która, iuż
przez naturę, jest przeznaczona do pa
nowania nad innymi". I udzie czarni —
to w rozumowaniu ,teoretyków” hitle
rowskich — ..podludzie". zupełnie tak,
jak w odniesieniu do Europy narody
słowiańskie, £vdzi czy Cyganie.
Teoria uzasadniała program działa
nia. Kameruński uczony referuje go
dokładnie, i chociaż naprawdę bardzo
mało znamy historie Afryki. przecież...
przytaczając nieznane informacje by
najmniej nas nic zaskakuje.
Pisze o
polityce segregacji, o walce z „niebez
pieczeństwem” przemiaszania ras. o se
gregacji politycznej i społecznej, seksu
alnej i innych sprawach. Przytacza róż
ne drakońskie przepisy, czy to już wy
dane, ezv to mające dopiero wejść w
życie wówczas, kiedy hitleryzm bedzie
miał okazje
do pełnego
ziszczenia
swych planów w Afryce, gdzie po zsvycie^kiej wojnie światowej zamierzał osadzić 80(1 tysięcy niemieckich osadni
ków. Chociaż do zrealizowania tych za
mierzeń bylo niezmiernie daleko, szcze
gółowa plany bvłv opracowane do naj
mniejszego szczegółu.
Przewidywano
na przykład, że rasistowskie zakazy I
nakazy, odnoszące się do ludności ko
lorowej, zostaną wówczas uzupełnione
przez przepisy, mające mieć zastosoyianie do ludzi białych, z których tvlko
Niemcy będą w Afryce prawdziwymi
„obywatelami Rzeszy”,
pozostali -a*
staną się „poddanymi Rzeszy” czy jej
„wasalami”- To wszystko — w prze
kładzie — „oficjalne”,
proponowane
przez program hitleryzmu pojęcia. Oczywiście ludzie czarni mieli sie zna
leźć daleko poniżej tej drabiny społej
cznej, którą stanowić miała ludność
biała.
Czytam przytoczone przez kamerułiskiego historyka przepisy hitlerowskie
go prawa kolonialnego i 1935 roku
oraz inne informacje i nasuwają mi
się refleksje nie tylko
historyczne.
Przecież programowana w nich rzeczy
wistość nie jest zupełnie miniona hi
storią. Są bowiem I dzisiaj takie za
kątki Afryki, w których bali koloni
zatorzy zdają sic realizować ni mniej,
nl więcej jak właśnie to, czego Hitler
zrealizować tam nic zdołał.
Historia
znowu splata się w całość ze współcze
snością.

A N D R ZEJ F. G R A B SK I
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LITFRATURA
M IROSŁAW BORUSZEWSKI

POETA
Donikąd
z miasta odjechał podobno
pisany poeta
1 nagle czegoś zabrakło
nie
żeby zaraz stanęła fabryka
sklepy i tartak
nie to
nawet nikt się nic powiesił
pozornie
wszystko toczyło się dalej
ale ptaki śpiewały już smutniej
zegar szedł bez sensu
a dziewczyny
dostrzegały tylko niebo
no i patrzcie
takie nic
a tu tyle nam pomieszał
steknął znajomy
atleta łamiąc podkowę

M ARIUSZ ROSIAK

godziny występowały z brzegów
zegarów
zalewając każdy ślad
mojej obecności
nie dającej się już powtórzyć
w tym samym wymiarze
miejsca i czasu
Ich wystąpienie miało charakter
jawnie prowokacyjny
ale wyrosłem już z buntu
I zwiiajac Jagle
liczyłem tylko na przychylność
wiatrów

STA N ISŁAW A PIASECKA

Z OKNA
W kwadracie
okna
zamknął się świat
porażone oczy
liczyły
odległość pięter
a czas
odmierzany wstecz
przemknął
miedzy niebem a ziemią
w kwadracie
okna
zawisł krzyk
głuchy
jak jęk
biegnącej na spotkanie ziemi

MATCE
Jesteś
ocaleniem
którego wzywa samotny żeglarz
Oazą
zbłąkanego w pustyni
wędrowca
Twoje ręce spracowane
odwykłe od pieszczoty
zbierają troski z mego czoła
Wspomnienie o tobie
rozprasza ciemność
zwątpienia
Gdy wszystko zawiedzie
powracam do ciebie
by znowu uwierzyć

MARIAN MISZALSKI

kto nam da skrzydła — jeśli nic kamienie,
które kształt wieczny mają,
które trw ają
ślepe na brzaski, głuche na cierpienie
— triumfom cezarów Inny wymiar dając
kto nam da ukojenie — jeżeli my sami
nie stopimy myśli z przestrzenią i czasem,
by odejść endnle, wielcy pokonani
— pod kamień, w piasek
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Ostry dźwięk budzika zerwał
mnie z łóżka. Niby raźno, ale
jeszcze ogłupiały od snu pod
szedłem do okna i odsunąłem
zasłonę. Cholera! Że też musi
od rana lać deszcz.
Ludzie
chyłkiem przemykali pod murami. Z okna przeciwległej ka
mienicy gapiła się na mnie ba
ba. Pewnie dlatego, że stałem
nagi. Opuściłem firankę. Zapa
liłem papierosa: „Ach, na czczo
miałem nie palić, ale do żarcia
i tak nic nie ma". Na wszelki
wypadek zajrzałem do koszyka,
w którym nieraz
trzymałem
wiktuały. Jest! Jabłko trochę
wprawdzie
pomarszczone
i
wymiękłe, ale jeszcze „zjadli
we" — stwierdziłem użerając
spory kęs. Machinalnie podsze
dłem do okna: „Trzeba by się
tej babie z przeciwka
dobrze
przyjrzeć. Ile razy stanę w ok
nie zaraz i ona się pojawia.
Wyraźnie mnie podgląda. Może
ładna? A może jeszcze nagiego
chłopa nie widziała? „Bredzisz”
— powiedziałem głośno — „Fa
ceta by nie widziała?” Powlo
kłem się do łazienki — „Jed
nak trzeba się ogolić”. Drapa
łem brodę tępą żyletką. W ku
chni zagwizdał czajnik. Pod
biegłem, złapałem za rączkę i
syknąłem: „Ciężki sukinsyn”.
Chwyciłem się za ucho. Niby
ma pomagać. W każdym razie
tak twierdziła babcia i wmó
wiła. Nawyk pozostał. Dokoń
czyłem skrobania pyska. Prze
jaśniałem wyraźnie. Przygląda
łem się sobie z uwagą: „No ni
czego. Chłopak jak walczyk. Co
to mam dzisiaj do załatwienia?
— Wydawnictwo, poczta, Rada
Narodowa i ta dręcząca sprawa
— mieszkanie!” Marzenie, które
z takim trudem próbuję reali
zować — własne mieszkanie w
nowych
b l o k a c h ! Jeszcze
zadzwonić do Artystki. Oczy
wiście! Dawno jej nie widzia
łem. Ucieszyłem
się na samą
myśl, że ją zobaczę. Podkochiwałem się w niej trochę, ale
rzadko spotykaliśmy się, bo al
bo ona była bardzo zajęta, al
bo ja pijany. Dziś jestem na
razie korekt, więc może się umówi. Włożyłem czystą koszu
lę, nowe skarpetki, wyszprycowałem się dezodorantem i wą
chając sam siebie stwierdziłem,
że „waieję" jak sołdat w dro
gerii. Zaparzyłem herbaty. Wy
szła lurka, bo woda
zdążyła
wystygnąć. Wypiłem duszkiem.
Wkładając płaszcz sprawdza
łem zawartość kieszeni — sto
dwadzieścia złotych. Trochę
mało. Obiad należałoby zjeść a
i ją też gdzieś
zaprosić. Nie
mogę stale wyglądać w jej oczach na wsiarza. Pod zlewem
stały rzędem butelki. Czteiry po
śmietanie, dwie po mleku cho
lera wie
skąd i dwadzieścia
siedem po napojach wyskoko
wych. „Nie tak źle!” Wpako
wałem flaszki w torbę i jazda
do spółdzielni na róg.
Ludzi
sporo. Trochę wstyd, ale się
przemogłem. Wyłożyłem zawar
tość na ladę. Ekspedientka ob
rzuciła mnie niechętnym spoj
rzeniem.
— Butelek nie skupujemy.
— Dlaczego?
— Mówię wyraźnie
chyba:
Bo nie skupujemy.
A poza
tym są brudne.
— Przecież i tak będą myte.
— Gadasz pan jakbyś pierw
szy raz sprzedawał. Takie za
rządzenie.
Ludzie patrzyli na mnie, jak
na ostatniego
łachudrę, który
gdzie się da
zbiera
butelki.
Wrzucałem je z powrotem do
torby wściekły. Wyszedłem i
skierowałem
się prosto
do
śmietnika, gdzie cały ten m aj
dan wstydu wraz z torbą wpjeprzyłem w puszkę. Splunąłem
i pomyślałem, że nie ma się co
martwić.
Wypogodziło
się,
stówkę pożyczę od Heńka. Po
prawiłem krawat. Uśmiechną
łem się do ciecia, a idąc w
stronę przystanku nuciłem pod
nosem nieco fałszywie, ale już
prawie radośnie.
Dojechałem
do śródmieścia. Błyskawicznie
pozałatwiałem wszystko, co się
załatwić dało i zadzwoniłem do
Artystki.
— Słucham?
Odezwał
się
miękki,
modulowany
głos.
Przełknąłem ślinę.
— Dzień dobry, mówi Piotr.
Dawno nie dzwoniłem do cie
bie, ale byłem
bardzo zajęty.
Nawał spraw — rozumiesz. A
dzisiaj ładny dzień, więc po
myślałem, że może byśmy się
spotkali? Chciałbym cię zoba
czyć. Zaprosić na kawę, albo
na obiad.
— A kto będzie płacić
—
spytała śmiejąc się.
— Oczywiście kochanie,
że
ja, przecież ja cię zapraszam.
— No, różnie
to z twoimi

zaproszeniami bywa, ale zgoda.
— To może o czternastej w
Aperitif Barze? Będę czekał.
— Dobrze, Tylko nic nie pij.
— Ależ skąd! Całuję na ra'zie i do zobaczenia.
Odwiesiłem
słuchawkę
z
fantazją i wyleciała złotówka.
„Dobry omen?"
Spacerkiem,
spokojnie sze
dłem ulicami przyglądając się
dziewczynom. „Wszystkie ład
ne. Ano, wiadomo, wiosna".
Raptem coś pacnęło mnie w
lewe ucho, spojrzałem w lewo
— nic. Patrzę w prawo, a to
Stasio. Koleś szczerzy kły.

— To drobiazg. Pójdziemy
do rymarza, zrobi na poczeka
niu.
— To chodźmy.
— Chodźmy. Na Kilińskiego
bodaj jest warsztat rymarski.
Przez park, na skrót szliśmy
trzymając się za ręce. Na ław
kach siedziały dziewczyny wy
stawiając
nogi i twarze ku
słońcu. Gdzieniegdzie błysnęło
udo, więc oczy mi trochę latały
na różne strony, nie najczęściej
zahaczały o profil mojej Ar
tystki.
— Zdaje mi się, że ten w ar
sztat jest w pobliżu kina.

ANDRZEJ SROCZYŃSKI

ARTYŚCI

przyjść w sobotę. Będzie goto
wa — powiedział już spokoj
nie. Chłopaczek
ukłonił się
mistrzowi i wyszedł.
Nieśmiało ponowiliśmy swe-"
prośbę:
— Proszę pana, może
pan
jednak spróbuje zszyć ten pa
sek. To długo
nie potrwa —
prosiła dziewczyna.
— Na maszynie — wtrąciłem
się.
Oparł dłonie na ladzie, po
chylił się w naszą stronę:
— D o b l o k ó w przenoszą!
— zagrzmiał. — Ale co ja mo
gę? Procesował się przecież nie
będę, bo na piśmie z urzędu
dali. że ulica musi być szero
ka, bo w planie rozwoju mia
sta przewidziana. Ot i nieszczę
ście człowieka naszło. — Rap
tem pochylił się jeszcze niżej
— utkwił wzrok w dziewczynie
1 patrzył uważnie — Toz ja
panią znam! Z teatru — dodał
triumfująco.
— Bardzo mi miło — odpo
wiedziała.
Twarz mistrza rozpromieniła
się. Przyłożył
rękę do serca,
drugą uniósł w górę i wyszep
tał:
— Kocham teatr. Sam rów
nież byłem artystą. Pamiętam
w Kowlu bodaj w 1920 grałem.
— Co pan grał? Jaką rolę?
— „Prowokator”. Tak się na
zywała sztuka. Przymknął oczy
i zaczął recytować.
Grałem
żandarma
z ochrony, który
przyszedł na rewizję do domu
rewolucjonisty. Gdzież te cza
sy! — westchnął.
— Ma pan naprawdę świetny
głos i znakomitą pamięć.
Ukłonił się szarmancko.
— Miło mi posłyszeć. Proszę
dać ten pasek.
Zniknął za drzwiami.
— Wspaniały — prawda?
— Cud — odparłem.

— Serwus Pietrek! Dokąd?
— Cześć Stasiu! Tak sobie
lezę. A ty?
— Na chorobowym jestem.
Nerki mi nawalają.
— To przykre. A od czego?
— Diabli
wiedzą. Pewnie
mnie zawiało.
— Wiesz, to możliwe. Mnie
też kiedyś zaeugowało.
Szyją
nie mogłem ruszyć. Trzymało
ładnych parę dni. Dopiero po
nasmarowaniu
jakimś balsa
mem przeszło.
— Jakim?
— Nie pamiętam, ale mogę
się dowiedzieć. Moja babcia na
pewno pamięta.
— E, przejdzie. Chodź, chlap
niemy po jednym. Stawiam.
— Ani mowy nie ma. Jestem
umówiony. Dziewczyna by się
zezłościła. Zresztą nie piję. Ko
niec z nałogiem.
— Piwka też nie? — przy
mrużył ślip.
— Nie.
— To nie, trzymaj się Pie
trek.
Wyciągnął łapę.
— I ty się trzymaj. Ciepło —
dodałem i też
przymrużyłem
ślip.
Już w Aperitif-Barze popija
jąc kawę myślałem, jaką to ja
mam silną wolę! Pięć po dru
giej weszła Artystka. Zerwa
łem się z
wysokiego stołka,
który wywrócił się z hukiem.
Lekko
skonsternowany
nie
wiedziałem czy najpierw pod
nieść stołek, czy witać ją. Wy
brałem ją. Złapałem za rękę i
ucałowem kilka razy.
— Cieszę -się bardzo, że je
steś. I ślicznie
wyglądasz. —
Rzeczywiście była
fajna. Uśmiechnęla się. — To dobrze,
że ci się podobam — powie
działa spokojnie.
— Czego się napijesz?
— Wody mineralnej.
— Może kawy?
— Nie, dziękuję.
Kupiłem butelkę tego synalka i radosny nalewałem jakby
to był co najmniej szampan. Pi
ła drobnymi łykami, patrząc na
mnie. Ja patrzyłem na nią i
czułem jak żołądek podjeżdża
mi do gardła. Potrząsnęła gło
wą, włosy opadły jej na oczy.
— No co? — spytała. — W
porządku?
Wypaliłem jednym tchem; —
„Pijesz? — Nie. Pracujesz? —
Tak”.
— Toś zmądrzał — stwier
dziła.
— Jasne.
Zaczęła grzebać w torebce.
— O, popatrz — urwał mi się
paseik i nigdzie nie chcą mi go
naprawić.

Rzeczywiście, w starej czynszowej kamienicy na parterze
zobaczyliśmy brudną wystawę
oraz szyld: „Antoni Brożek —
Zakład Rymarski — świadczy
usługi dla ludności”. Po trzech
krzywych stopniach weszliśmy
do środka. Zawarczał dzwonek.
Po zamknięciu
drzwi ucichł
nagle. Szeroka lada, a potem
cienka ścianka oddzielała war
sztat od sklepu.
Z sufitu i
ścian zwisały przeróżne akceso
ria — uprzęże, lejce. Na półce
leżały dwa siodła. Mocno pa
chniało skórą i nawet przy
siągłbym, że czuję woń koni.
— Popatrz — nie wiadomo
czemu
szeptem
powiedziała
dziewczyna i wskazała dyplom
wiszący na ścianie. W dwu ję
zykach — polskim i rosyjskim
stało napisane, że Antoni Bro
żek zdobył papiery mistrza ry
marskiego w Piotrkowie Try
bunalskim przed komisją magi
stracką w roku 1910 i zaliczo
ny został w poczet członków
cechu. W tym momencie wynu
rzyła się z zaplecza postać mi
strza. Wielki, krępy, z długimi
na ramiona spadającymi wło
sami, mimo wieku lekko tylko
siwiejącymi. Wspaniała broda
rozdzielona na środku także z
rzadka tylko błyskała srebrem.
Gdy podszedł
bliżej dostrze
głem głęboko osadzone, małe,
czarne oczy.
— O co się rozchodzi — spy
tał potężnym basem.
— Rozerwał
mi się pasek.
Nigdzie nie chcą mi tego zreperować.
<
— Ja też nie mogę. Przeno
szę warsztat. Kamienicę rozbie
rają. Przeszkadza im. Osiem
dziesiąt lat stała i stoi, to za
chciało im się zburzyć. A mnie
przenieść! Ulicę poszerzają! No
i po co? — zwrócił
się do
mnie.
— Nie wiem — odpowiedzia
łem zaskoczony gwałtownością
pytania. Mistrz podniósł obie
ręce w górę i zastygł tak przez
chwilę. Po czym ryknął:
—
Wykończyć mnie chcą! Nic nie
przyjmuję. To co jest muszę
zrobić i szlus. Zabrzęczał dzwo
nek, do sklepu
wsunął się
chłopaczek może dziesięciolet
ni:
— Dałem w zeszłym tygodni u piłkę do naprawy. Dzisiaj
miała być gotowa.
— Panie Śmigiel — czy pan
nie wie, że rozbierają dom, a
mnie przenoszą?
Ze muszę
skończyć wszystkie
prace. A
kiedy mam to zrobić! Panu się
pewnie zdaje,
że piłka jest
najważniejsza — a mnie koń
czą!
Pan
rozumie? Proszę

Wszedł nowy klient w krót
kich spodenkach. Podszedł do
lady, której akurat sięgał no
sem. Pod pachą trzymał piłkę.
Po chwili wychynął pan Bro
żek i podał pięknie zszyty pa
sek.
— My dobrowolni niewolnicy
Melpomeny musimy się wza
jemnie wspierać.
— Dziękuję
my?

panu. Ile płaci

Złapał się za skronie gestem
wyrażającym rozpacz.
— Jakże pani może? Gdzież
ja bym wziął pieniądze
od
człowieka teatru!
Nie było
więc tyiko
pięknie.

się co upierać,
podziękowaliśmy

— A pan,
panie Walczak
czego sobie życzy? — zwrócił
się do malca.
— Odebrałem
wczoraj od
pana
piłkę, a dziś znów na
szwie puściła.
— A pan myśli, że co? Ze ona
z żelaza? Waliliście jak w bę
ben, a to przecież tylko nić —
musi puścić.
— Po jednym dniu? — Zape
rzył się malec.
— A czemu by nie? I po go
dzinie może.
— Ale dwanaście złotych pa
nu zapłaciłem.
— Panie Walczak, robota by
ła wykonana solidnie i w ter
minie. To i płacić trzeba.
— Ale puściła — pociągając
nosem powiedział chłopczyna.
Mistrz wziął piłkę w rękę, obejrzał i stwierdził:
— W deszcz się kopało. Namiękło. A materiał nie
ten.
Wszystko
się niszczy, panie
Walczak. Proszę przyjść jutro.
Trzy złote pan dopłaci.
— Nie mam — prawie krzy
knął chłopak — wczoraj dwa
naście — dzisiaj trzy.
Skąd
mam brać?
— Faktycznie. A ile pan ma?
— Złotówkę.
— Trudno. Zegnam państwa
— zwrócił się do nas — Ze
gnam do jutra, panie Walczak.
Nie wiem jak się pan Brożek
i jego warsztat wkomponuje w
n o w e b l o k i 1 czy to w
ogóle możliwe?
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N O - ZNACZY ZWYCIĘSTWO
Dalszy cią g ze str. 1
Kolumna zrównała się właśnie z
nadjeżdżającym „Austinem". Widać
było dziesiątki
„jeepów” i ciężaró
wek wyładowanych uzbrojonymi po
zęby żołnierzami Nagłe jeden z sa
mochodów zatrzymał się. Młody po
rucznik zeskoczył z ciężarówki
na
ziemię i polecił swoim ludziom oto
czyć „Austina".
i — Pan — zwrócił się do Amira —
jest tylko majorem, a więc może pan
jechać dalej. Ale pan — tu skierował
wzrok na Nassera,
jest pułkowni
kiem, a tego wieczoru pułkownicy
nie otrzymali zezwolenia
na poru
szanie się po mieście.
Nasser próbował dyskutować. Czas
upływał Tymczasem, każda minuta
bvła niezwykle cenna. Porucznik zaś
z uporem trwał przy
swoim i nie
chciał o niczym słyszeć. Wydawało
się że wszystko
jest stracone, bo-

wiem żołnierze z bronią gotową do
strzału otoczyli wóz i polecili udać
się Nasserowi ze sobą. Pułkownik,
niezwykle zdenerwowany, wysiadał
właśnie z samochodu, gdy nagle obok
zatrzymał się jakiś ..jeep”, z którego
dobiegł do jego uszu znajomy, weso
ły głos: „Hej! Gamal, dokąd idziesz?”
Był to pułkownik Jussef Sadik, do
wódca zgrupowania a zarazem jedna
z kluczowych postaci puczu. Okazało
się, że zamiast — jak było planowa
ne — na 1,00 przystąpili do akcji już
o 23,30.
— Aresztowałem dowódcę dywizji,
jest na końcu kolumny,
w swoim
„jeepie”, pod dobrą eskortą...
— Opowiesz mi o tym później —
przerwał Nasser. — A teraz szybko
do kwatery głóv/nej. Zebrali się tam
wszyscy generałowie. Trzeba ich za
skoczyć i aresztować.
W chwilę później konwój jechał
ulicami uśpionej stolicy w kierunku
siedziby Sztabu Generalnego i naczel

nego dowództwa. Budynek otoczono
bez trudu, rozbrajając
po krótkiej
strzelaninie ludzi z oddziału ochrony.
Nasser i Amir wraz z grupą oficerów
uzbrojonych w pistolety zniknęli we
wnętrzu gmachu.
Tymczasem w sali konferencyjnej
na pierwszym piętrze toczyła się ożywiona narada
dowódców armii
egipskiej.
Generałowie zgromadzili
się wokół szefa Sztabu Generalnego,
który co chwilę odbierał najświeższe
informacje o rozwoju sytuacji.
— „Wolni Oficerowie” mają zaata
kować o 1,00 nad ranem. Musimy za
tem uderzyć przfed...
Reszta zdania utkwiła szefowi szta
bu w gardle, bowiem właśnie w tym
momencie ujrzał w wejściu do sali
Nassera i Amira z pistoletami wyce
lowanymi w siebie.
— Ręce do góry!
Wszyscy mają
stanąć pod ścianą zwróceni do niej
twarzą! Z woli ludu, armia ogłasza
usunięcie was z dotychczas zajmowa
nych stanowisk. Jesteście aresztowa
ni.
Żaden z generałów
nie próbował
nawet stawiać oporu. Wiedzieli do
skonale, że wszystko stracone O 1.30
Nasser, siedząc w fotelu szefa Szta
bu Generalnego, przyjmował najnow
sze meldunki o rozwoju
wydarzeń.
Wszystkie były nadzwyczaj pomyśl
ne: generałowie i szef policji znaleźli
się w więzieniu; czołgi zajęły pozy
cje wokół strefy Abassieh-Kubrh —
El Bahri — Heliopolis, zapewniając
powstańcom możliwość
podjęcia w
każdej chwili kontrataku.
Hussein
Szaffi opanował
tymczasem główne
punkty strategiczne Kairu. Tak oto,
po upływie zaledwie trzech kwadran
sów, „Wolni
Oficerowie” uzyskali
pełną kontrolę nad
armią i stolicą.
Aresztowano 20 generałów, wśród
nich gem. Ali Nagiba, dowódcę gar
nizonu w Kairze, brata gen. Moham
meda Nagiba.
Około 3,00 nad ranem w gabine
cie szefa Sztabu Generalnego zajmo
wanym obecnie przez Nassera, za
dzwonił telefon. Pułkownik podniósł
słuchawkę, w której czyjś głos py
tał z kim rozmawia. „Kwatera Głów
na” — odpowiedział Nasser bez na
mysłu.
— Świetnie. Tutaj generał Muhammad Nagib. Cóż się tam dzieje?
— Dlaczego pan pyta?
— Przed chwilą otrzymałem wia
domość telefoniczną
od
ministra
spraw wewnętrznych z Aleksandrii.
Powiedział, że z rozkazu króla obu
dzono go, aby dowiedział się, czy
prawdą jest, że w Kairze wybuchły
rozruchy. Minister prosi,-bym dowie
dział się czegoś konkretnego.
Po chwili namysłu Nasser odpo
wiedział1
— Generale, tutaj pułkownik Nas
ser. Nasi Idzie okupują Sztab Gene
ralny, Nie zechciałby pan przyłączyć
się do nas? Czy jest pan sam?
— Nie. jest u mnie młody dzien
nikarz Hajkal.
— Znam go.
— Jak mam się dostać do Sztabu?
— Miasto jest przez nas strzeżo
ne. Ale wyślę po pana dwa wozy
pancerne. Proszę czekać u siebie.
Dziesięć minut później dwóch ka
pitanów pukało do drzwi mieszkania
Nagiba:
— „Wolni Oficerowie" oczekują pa
na w Kubeh — zakomunikowali.
Wchodząc do sali, w której znajdo
wali się członkowie Komitetu Wyko
nawczego „(Zobat el-Ahrar".
Nagib
nie mógł się powstrzymać od wyraże
nia swego zadowolenia:
— Mabruk!
(gratulacje),
moi
chłopcy! To była piękna robota.

Nasser natychmiast zaoferował mu
kierowniczą rolę w przewrocie, zaznaczając, że przez jakiś czas nikt ze
spiskowców (poza Nagibem) nie mo
że być znany szerokiej
opinii pu
blicznej. Generał nie stawiał prze
szkód.
W międzyczasie Ali Sabri z polece
nia Nassera poinformował ambasadę
USA, że w Kairze dokonała się bez
krwawa rewolucja a na jej czele sta
nął gen. Muhammad Nagib. Jedno
cześnie Sabrii zaznaczył, że przewrót
nie jest skierowany przeciw żadnemu
z mocarstw obcych i prosił, by Ame
rykanie przekazali tę wiadomość in
nym ambasadom, a przede wszystkim
angielskiej.
O
4,30 Gamal Salim zakomuniko
wał telefonicznie z Synaju, że garni
zony stacjonujące na tym półwyspie
oraz w strefie Gazy opowiedziały się
po stronie rewolucji. Była to ważna
wiadomość, bowiem siły te stanowi
ły trzon armii egipskiej.
Amir z Nasserem przygotowali odezwę do narodu egipskiego, którą
Sadat odczytał później przez radio.
Były jednak i inne niezwykle istot
ne sprawy, wymagające niezwłoczne
go załatwienia.
Przede wszystkim
problem stworzenia rządu i obsady
stanowiska premiera. Nasser wysunął
kandydaturę Ali Mahira, który cie
szył się w Egipcie dużym prestiżem z
racji swej antyangielskiej
polityki.
Mahir przyjął propozycję, którą za
komunikował mu gen Nagib i udał
się przed południem 23 lipca do kró
la po inwesturę. Jak się później oka
zało, uzgodnił z Farukiem. że posta
ra się zneutralizować wpływ „Wol
nych Oficerów”, a gdy fala buntu opadnie, będzie działał na rzecz wye
liminowania ich z gry.
Mahir był
bowiem zupełnie niezorientowany w
kulisach przewrotu i uważał za twór
cę i przywódcę zamachu stanu wy
łącznie gen. Nagiba. Nie przypuszczał
również, że pierwszym celem prze
wrotu jest obalenie monarchii.
Tymczasem w królewskim pałacu
w Aleksandrii panowało ogromne za
mieszanie. Faruk na wieść o wybu
chu rewolucji zupełnie stracił gło
wę. Z pierwszych rozmów, jakie pre
mier Hilali i minister spraw wewnę
trznych przeprowadzili z Nagibem
wynikało
że spiskowcom
chodzi
głównie o „oczyszczenie" armii
i
stworzenie uczciwego rządu. Uspoka
jano więc króla, twierdząc, że nie
ma bezpośredniego zagrożenia. Faruk
natychmiast nawiązał kontakt z ambasadami — brytyjską i amerykań
ską, prosząc o niezwłoczne udziele
nie pomocy w stłumieniu powstania.
W strefie Kanału Sueskiego znajdo
wał się przecież 80-tysięezny angiel
ski korpus ekspedycyjny, którego mo
żna było użyć do rozprawy z juntą
wojskową. Ale wojskowi już przej
rzeli grę Faruka. Rano, 24 lipca 1952
roku, konstytuuje się Rada Rewolu
cyjna z gen. Nagibem na czele, sta
nowiąca odtąd główny organ władzy
w Egipcie. Ali Mahir
przedstawia
królowi listę rządu i propozycje do
konania
niezbędnych przetasowań
personalnych na dworze. Król akcep
tuje warunki. Wciąż jeszcze nie mó
wi się nic o abdykacji monarchy.
Nasser wyczuwa przy tym, że Faruk
przygotowuje się ao zadania pow
stańcom kontruderzemia.
Konieczny
jest więc pośpiech, ale każdy krok
musi
być starannie przemyślany.
Faktyczny przywódca rewolucji zdaje
sobie sprawę, że nie bardzo może
polegać na team ie; Nagib — Mahir,
który może nie zechcieć akceptować
decyzji „Wolnych Oficerów" w spra
wie likwidacji monarchii i wydalenia

Faruka z kraju. Poleca więc zaufa
nym ludziom w Aleksandrii,
aby
nieprzerwanie
przesyłali do Kairu
meldunki o rozwoju sytuacji.
Przypuszczenia Nassera wydają się
potwierdzać: 25 lipca „bikbaszi” otrzymuje informacje o stałych kon
taktach króla z Anglikami. Trzeba
zatem przystąpić do zdecydowanego
działania Niestety, spiskowcy
nie
orientują się. gdzie dokładnie prze
bywa monarcha egipski — w Montaza czy Ras ad-Tin.
W tej sytuacji
Nasser wydaje rozkaz otoczenia woj
skiem i czołgami obu siedzib królew
skich i patrolowania wybrzeża mor
skiego. Zachodziła bowiem obawa, że
Faruk będzie usiłował przedrzeć się
w rejon Kanału Sueskiego i schro
nić się pod opiekę Anglików.
W międzyczasie Gamal Nasser za
leca Sadatowi przygotowanie
aktu
abdykacji króla. W Radzie Konstytu
cyjnej nie ma jednomyślności co do
dalszych losów Faruka. Gamal Salim
nalega, aby został on powieszony za
swą zbrodniczą politykę wobec armii
i narodu. Nagib zajmuje stanowisko
neutralne. Nasser jednak jest innego
zdania, uważa, że kara śmierci dla
króla może spowodować brytyjską
interwencję, zaś siły rewolucji nie są
jeszcze w stanie skutecznie ■stawić
jej czoła. Jedynym wyjściem
jest
więc zrzeczenie
się przez Faruka
władzy na rzecz jego syna i natych
miastowe opuszczenie przez
niego
Egiptu. Propozycja ta zostaje zaak
ceptowana w głosowaniu Rady Re
wolucyjnej.
Dzień nąstępny, to jest 26 lipca
1952
roku,-. jest najtrudniejszym
dniem rewolucji. Oddziały powstań
cze otaczają pałace królewskie, zaś
Mahir otrzymuje polecenie wręcze
nia królowi ultimatum Rady Rewolu
cyjnej. Nowy premier jest całkowicie
załamany. Nie sądził, że przypadnie
mu taka rola. niemniej wykonuje po
lecenie. Na krótko przed jego przy
byciem do pałacu Ras ad-Tin docho
dzi do starcia oddziałów rewolucyj
nych z gwardią królewską. Po ljilku minutach opór gwardzistów zosta
je złamany. Mahir wkracza do pała
cu. Zastaje króla w stanie komplet
nej rezygnacji. Monarcha przyjmuje
proponowane ultimatum, lecz stawia
warunek, aby detronizacja nastąpiła
z poszanowaniem godności królew
skiej. Nasser wyraża w zasadzie zgo
dę, oponując jedynie przeciwko wy
wiezieniu przez Faruka jego cennych
kolekcji i skarbów narodowych.
Król, podpisując akt abdykacji, sta
ra się panować nad sobą, lecz w y r ż 
nie widać, że jest bardzo zdeneru
wany. Podpis jest nieczytelny, musi
więc złożyć go jeszcze raz. Termin
wykonania ultimatum zostaje ustalo
ny na godzinę 18,00 tego
samego
dnia, to jest 26 lipca. Dokładnie o
tej godzinie król na pokładzie swego
jachtu „Mahrusa” musi opuścić Egipt.
O 17,50 Faruk po pożegnaniu z rodzi
ną opuszcza pałac Ras ad-Tin i uda
je się do portu w Aleksandrii, gdzie
oczekuje nań jacht. Jest ubrany w
biały mundur
wielkiego admirała.
Już na pokładzie spotyka się z gen.
Nagibem. Wymieniają pożegnalny uścisk dłoni. Punktualnie o 18.00 „Ma
hrusa" odbija od nabrzeża. Żegna ją
salut artyleryjski (który Faruk za
strzegł sobie w warunkach abdyka
cji). Lud egipski tłumnie wylęga na
ulice Aleksandrii i Kairu, szalejąc z
radości. Rewolucja zwyciężyła.
W
historii otworzyła się nowa karta.

nik, Edward Paśnlewski. Długo nie
namyślając się, jak stał w ubraniu,
wskoczył do wody i wyratował całą
czwórkę.
2.
Na stacji kolejowej Poznań-Górny
panował ożywiony ruch. Wjeżdżały
pociągi, śpieszyli się
pasażerowie.
Na jednym z peronów stała kobieta
z małym dzieckiem na ręku.
Na
peron wjeżdżał pociąg. Stanisław Kostrzewski obejrzał się i zmroziło go.
Kobieta z dzieckiem stała na kra
wędzi peronu. Ludzie wcale
nie
zwracali na nią uwagi. Krzyknął ostrzegawczo, chciał podbiec, lecz by
ło już za późno. Kobieta
potrącona
została przez lokomotywę. Upada
jąc na peron, upuściła z rąk dziec
ko, usunęło się ono między krawęż
nik peronu i koła jadącego pociągu.
Wtedy Stanisław Kostrzewski poło
żył się na krawędzi peronu, wsunął
rękę pod stopnie
przejeżdżającego
pociągu i przytrzymał leżące
tam
dziecko. Dziecko zostało uratowane.
Matka zmarła w szpitalu
3.
Było to akurat przed świętami Bo
żego Narodzenia. Anna Drozdowska,
salowa Szpitala Zakaźnego w
Bia
łymstoku pracowała wówczas
na
nocnym dyżurze. Poczuła
zapach
spalenizny. Paliły się koce i pościel.
Chorych ogarnęła panika. W
sali.
gdzie wybuchł pożar, były
dwie
butle z tlenem. Zanim nadjechałaby

straż, mogłoby dojść do wybuchu i
rozprzestrzenienia się pożaru.
Nie straciła głowy. Zakręciła naj
pierw zawory w butlach z tlenem, a
następnie ugasiła palącą się pościel.
Poparzyła ręce i musiała się długo
leczyć.
4.
Tadeusz Augustyniak pracuje jako
instruktor pilot w Zespole Lotnictwa
Sanitarnego w Krakowie. Należy do
GPOR-u. Był pierwszym w
Polsce
pilotem śmigłowym, który w latach
1968—1975 wykonał około 80 lotów
ratowniczych nad Tatrami. W czasie
jednego z lotów w bardzo trudnych
warunkach atmosferycznych zdołał
odnaleźć w rejonie Giewontu zabłą
kanego 7-letniego chłopca.
W drugim przypadku usuwająca
się z Giewontu lawina porwała ze
sobą dwóch wspinających się tater
ników. Zadymka śnieżna, porywisty
w iatr utrudniały widoczność. Nor
malnie w takich warunkach nie wy
konuje się lotów. Augustyniak jed
nak poleciał z 6 ratownikami na po
kładzie. Upłynęło sporo czasu, za
nim znaleźli taterników. Jeden
z
nich doznał poważnego urazu głowy.
Trzeba było go odwieźć do szpitala.

Zimą prom nie kursuje 1 przeprawa
odbywa się łódkami, często bez za
chowania należytej ostrożności. Tak
było i tym razem. Łódka wypełniona
ludźmi przewróciła się na
środku
rzeki. Tragiczną scenę widział
z
brzegu przebywający na urlopie star
szy szeregowiec, Marian Janisz.
W
ciągu kilku minut zrzucił
płaszcz,
mundur i wskoczył do
lodowatej
wody. Uratował U kobiet, a jego ko
lega, Jan Ochal uratował jeszcze trzy
osoby.
6.
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ODWAGA
Znamy bohaterów i ludzi odważ
nych z lat w o jn y . O ich czynach
często mówi się i pisze. Czy jednak
tylko wojna lub wielkie kataklizmy
zdolne są wyzwalać w ludziach mę
stwo, odwagę, ofiarność, .lieodlączme znamiona bohaterstwa? Ustabili
zowane życie w warunkach pokoju
stwarza niekiedy sytuacje
trudne,
wymagające dzielności, odwagi,
a
nieraz i prawdziwego bohaterstwa.
Psycholog, dr Józef Pieter, autor
książek „O odwadze”, „Walka ze stra
chem”. tak pisze o odwadze:
„Aby być odważnym trzeba mieć
zdolność do przeciwstawiania się
i
pokonania przeszkód
hamujących
bieg myśli w obliczu groźnych sy
tuacji. Odwaga jednak nie
może
kończyć się na myślach, lecz
na
czynach”.
Jednym z dowodów szczególnie wy
sokiego uznania i wyróżnienia ludzi

zasługujących na miano odważnych
jest przyznawany przez Radę Pań
stwa specjalny medal „Za ofiarność
1 odwagę w ochronie życia I mienia”.
Od 1974 roku do połowy 1976 meda
lem tym odznaczonych zostało 289
osób. Są to osoby, które wykazały
wyjątkową odwagę, z
narażeniem
własnego życia ratując życie innych,
zapobiegając groźnym w
skutkach
katastrofom, pożarom lub awariom.
Warto o nich wiedzieć.
1.
We wsi Lasoty koło Rypina,
na
zamarzniętej sadzawce bawiło
się
dwoje dzieci. Pośrodku głębokiej w
tym miejscu sadzawki lód się zała
mał. Dzieci zaczęły tonąć. Na
ich
rozpaczliwe wołanie o pomoc rzu
cili się do wody chłopiec i dziew
czyna. Nie potrafili jednak sobie po
radzić. Całej czwórce groziło utonię
cie. Widział tę tragiczną scenę rol

5.

Żeby dostać się z Niebrzegowa do
Bobrownik najkrótszą drogą trzeba
przepłynąć rzekę Wieprz
promem.

W magazynie materiałów łatwopal
nych powstał pożar. Przypadkowo na
miejscu wypadku w Zakładach Two
rzyw Sztucznych w Krupskim Mły
nie znaleźli się milicjanci z Katowic,
por. Jan Daniel i sieri. Aleksander
Górecki. Pożar szybko objął stojące
opodal wagony z materiałami łatwo
palnymi. Dwa wagony już się zapa
liły. Powstała groźba eksplozji. Mi
licjanci, nie zważając na niebezpie
czeństwo, odczepili wagony, przecią
gnęli je w bezpieczne miejsce i wraz
z innymi pracownikami
przystąpili
do gaszenia pożaru.
Przedstawiliśmy tylko niektórych.
Warto, aby byli przykładem dla in
nych.
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STRZAŁ W OKNO
Kiedy dwadzieścia trzy lata temu
Renata B. stawiała pierwsze kroki na
arenie cyrkowej, była bardzo nieśmia
ła i romantyczna, przeto bez wahania
w padła w ramiona krzepkiego mło
dzieńca. Waldemara Z., .początkujące
go w zawodzie rzeźnika. Wybuchła
wielka miłość, spęczniała w chwilach
rozstania, po czym rozkwitła ślubem,
a w odstępie trzech lat zaowocowała
dwiema córkami. Żeby było elitarnie
i artystycznie matka wymyśliła im
imiona na „Z” : Ziuta i Zenobia. W
szkole śmiali się z tych imion, tak że
młodsza Zenobia miała ponoć przez
to wpaść w schizofrenię, ale to są
wyłącznie diagnozy mamy, która zre
sztą twierdzi, iż ona również wpada
ła w różne choroby nerwowe. Nie
T>rziez imię wszelako, jeno przez tego
cholernie zdolnego rzeźnika Waldka,
który po pewnym czasie okazał się fa

cetem jurnym I jeszcze lepszym cyr
kowcem. niżli jego połowica.
Ale po kolei.
Przez kilkanaście lat mieszane za
wodowo stadło trzymało się iakoś ku
py. albowiem artystka, mimo licznych
wojaży i rosnącego powodzenia u pu
bliki. była zazdrosna i' chętna do ko
chania, a rzeźnik Waldek miał szcze
gólne, wrodzone predyspozycje do uprawiania miłości.
Ale z biegiem lat, gdy córki ciut
wydoroślały, Waldkowi znudził się
stary warsztat. Stało się to również i
z tej przyczyny, iż jego zawód okazał
się bardzo ważny i atrakcyjny. Gdy
przed ladą stawała co ponętniejsza
klientka, pytając o kawałek niepośle
dniego mięsiwa, Waldek nachylał się
i szeptał jej do ucha kilka poufnych
słówek Klientka albo się rumieniła,
albo wrzeszczała, albo też wychodziła

ze sklepu, po czym wracała, gdzie
czekał na nią owinięty w papier od
powiedni kawałek chabaniny pierw
szej klasy. W zamian taka klientka
odwdzięczała się rzeźnikowi w sposób
naturalny i był on szczęśliwy, głosząc
przy kielichu, iż dla niego wdzięcz
ność babska nie zna granic.
Aż tu pewnego razu wpadła znie
nacka z objazdu do domu Renata, je
go małżonka cyrkowa. Dostrzegłszy
przez szybę wystawową podejrzany,
mięsno-seksualny flirt, wsunęła się
cichcem do sklepu i nadstawiła za
zdrośnie ucha.
— Wyjdź przed sklep — dosłyszała
— wróć za pięć minut, a będziesz za
dowolona...
— Jak pan śmie! — prychnęła
klientka, rosła i kształtna blondyna.
— Kochana! — szepnął Waldek.
— Za taka wołowinę bez kości?
Klientka wyszła, Waldek gadał do
prących kóibiecin, głównie emerytek,
„nie ma i nie będzie”. Klientka wró
ciła po umownym czasie, wzięła zapa
kowane na zapleczu mięso i kiwnąw
szy głową na słówko Waldka: ,,Ma
linowa, dziewiętnasta”, opuściła sklep.
Cyrkówka Renata, zabawiając się
w detektywkę prywatną, osobistą
zresztą, prześledziła bankiecik, po
czym udała sie za zdradliwym mężem
i jego koehanicą przygodną pod drzwi
meliny tej ostatniej. Doszły ją tam
zapachy cudne wołowiny bez kości,
muzyka radiowa, brzęk szkła i rados
ny chichot blondyny, która musiała
być „zadowolniona” jak diabli...
Renata zrazu wnerwiła się, oszalała

Foto: A rchiw um

SMUTEK NAD ZALEWEM
Dalszy ciqg ze str. 1
ski WOSiR ma z roku na rok coraz
mniej miejsc w kempingach i pod
namioty, a coraz więcej turystów,
coraz mniej sprzętu dla coraz więk
szej liczby tzw. „rekreantów”, coraz
niisay poziom wody na Pilicy, a co
raz więcej chętnych do pływania,
coraz więcej wystających z
vA)dy
korzeni, kamieni i mielizn, więc —
bez przerwy trzeba remontować ka
jaki. Wreszcie, coraz więcej błota na
plaży, za to coraz mniej...
piasku.
Jedyny ogólnodostępny nad Zale>vem
Sulejowskim ośrodek wypoczynkowy
położony jest bardzo nieszczęśliwie:
przy tzw. „cofce”. Poziom wody
i
prądy tak bardzo zależą tu od po
ziomu na zbiorniku, że nawet brak
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metra wody już wystarcza, by
nie
przypływały tutaj „Omegi",
łachy
zarastały, plaża zaś zamieniała się w
bagienko, którego w dodatku nie ma
czym przeorać. Nikt się nie zdziwi,
gdy nadlecą komary.
W tym sezonie kąpielisko przy za
porze w
Smardzewicach
będzie
prawdopodobnie zamknięte, bo zbyt
duża iest groźba zanieczyszczeń i uszkodzeń urządzeń zbiornika (wyło
żony jest on folią, którą może prze
bić nawet dziecko grzebiące w pia
sku łopatką...). Wokół zalewu zaopa
trują turystę 2 kioski spożywcze, ze
3 rożna, kawiarenka. Nie ma schro
niska młodzieżowego, a
schronisko
P T T K .jest w remoncie. Jedynym ośrodkiem, który teoretycznie może
dać bazę jest ten, już opisany, ośrodek WOSiR.

Zalew Sulejowski jest więc wr<-~
nem n i e
p r z y g o t o w a n y m do
przyjęcia „rekreantów”, bo takim
strasznym słówkiem
określa
się
wczasowiczów w urzędowych staty
stykach. Mimo to
przybywa
tu
dziennie ok. 30 tys. ludzi!
Głównie są
to
zmotoryzowani.
Tymczasem do lasu już wjeżdżać nie
wolno. Wojewódzki Fundusz Tury
styki i Wypoczynku w Piotrkowie
na miejscach wskazanych przez La
sy Państwowe zakłada prowizorycz
ne pola namiotowe. Ale lasy
nad
zalewem są o jakieś 3—4 przeć, ki
lometry od brzegu...
— Przepis GKKFiT, obowiązujący
od stycznia br. a zabraniający roz
bijania namiotów poza połami bi
wakowymi jest słuszny —
powie
dziano mi w piotrkowskim Funduszu.

z zazdrości, lecz zaraz jej to prze
szło i ani słówka nie pisnęła. Za
częła natomiast w cyrkowych woja
żach odstawiać takie cyrki, że rany
gorzkie!
Omotała
ekwilibrystę,
żonglera,
tresera i, jak twierdzą zawistni zło
śliwi, co wśród artystów bywa zre
sztą normalką, zabrała się do wypa
sionego solidnie lwa. lecz nic nie
wskórała, bo był stary i z opasłości
leniwy.
W odwecie rzeźnik Waldek, który
w bazie cyrkowej miał kochanicę posługaczkę za wtyczkę, wtrynił dwa
kilo polędwicy przepięknej samo
dzielnej badylarce z przedmieścia,
niejakiej Zofii Kanapko. Ta Kanapko
oprócz własnego ogrodnictwa miała
trzyletnią córkę Gienię, bez taty, i w
pięknym, nie wykończonym bunkrze
(taki podpiwniczony murowaniec ze
stropodachem) wiodła życie swawol
ne. Między zbiorem pomidorów i ogór
ków odbywały się tam biesiady, ma
łe prowincjonalne seksparty i nawią
zywały się różne kontakty między
elementem rozwodowo-chuligańskim.
Ponadto Zofia prowadziła w swym
bunkrze gry hazardowe z nielegalnym
wyszynkiem, ale bez bimbru, bo z
pomidorów nie wychodzi. Zakąski
były za to fikuśne, plus młode ciało
(dwadzieścia cztery lata) wesołej
ogrodniczki. Jakże więc Waldek nie
miał się do piej przylepić na stałe,
kiedy raj znalazł?
Ale Renata rychło to wyśledziła i z
wrzaskiem!
— A jak ty — Waldek na to —
puszczasz się z lwami i stajennym
od woltyżerek, to w porządku?
— Jesteś gburem i nieukiem, kom
pletny margines!
Zawsze mu tak dokuczała, cholernica, bo w trakcie małżeństwa zdoby
ła jako ekstern dyplom estradowy!
— Milcz! — odwrzasnął. — Przy
mięsie nie mogę żyć w ascezie! Nigdy!
— Wiesz, dzięki czemu jesteś ze
mną blisko?
— Jasne! Dzięki męskim walorom.
— Właśnie! Ja jestem artystka, w
elicie, a ty zwyczajny mięsiarz!
Wskutek takich zniewag Waldek
jeszcze bardziej zawziął się na świad
czenie usług dla ludności damskiej i
pewna siebie artystka wpadła w zwy
kłą babską rozpacz. I. chociaż uwiel
biała męskość Waldemara, wniosła ,
sprawę o rozwód. Po rozwodzie, nie
bacząc na córki, prowadziła ciche ro
manse cyrkowe, lecz w zamian ostro
gazowała.
Waldek pozostał na starych śmie
ciach, tzn. w byłym wspólnym miesz
kaniu przy ulicy Bratków. Renata zaś
przeniosła się z pannami ,,Z” do no
wego lokum przy ulicy Gladioli. I,
być może, nastąpiłby spokój, gdyby
starsza córka gwałtownie nie dojrza
ła. Jakby mając za dużo alimentów
od starego, Ziuta przestała się uczyć,
wypłynęła na szerokie wody życia to
warzyskiego i, podobnie iak niegdyś
matka, zakochała się szaleńczo w
sławnym naszym reprezentancie, zna
nym na arenie sportowej pod prze
zwiskiem „Mlady”. Był to duży talenciak i spryciarz, z zawodu hydraulik,
gotował się przeto nowy mezalians w
artystycznej rodzinie. Ale ów mło
dzian. choć blondyn blady, forsę ciąg
nął niezła ze sportowej działalności i
z macierzystego zakładu pracy, oraz
był wysoki, przystojnie się wyróżnia
jący. matka rychło zgodziła się na
ślub, który miał się odbyć w lipcu
ubiegłego roku. W związku z powyż
szym Renata, wykazując daleko posu
nięty familijny humanitaryzm, posta
nowiła nawiązać kontłikt z byłym
mężem w celu odbycia z nim narady
weselnej i ewentualnej wspólnej wi
zyty u przyszłych teściów.
— Waldek — zaczęła negocjacje —
twoja córka Ziuta idzie za maż. Czy
leży ci dobro córki na sercu ?
— Leży mi. Ale co ja mam teraz z
wami wspólnego?
— Będziesz miał, kanalio! — po
wiedziała mniej łagodnie Renata, —
Na wesele wybulisz i na prezenty.
I umówili się. że będą czekać na

— Lecz najpierw trzeba mieć dosta
teczną ilość pól namiotowych. Tych
kilka, które istnieją, to kropla w...
zalewie potrzeb.
Więc sypią się mandaty. I smut
no nad zalewem.
W pochmurny, lipcowy dzień
na
Polanie snują się sportowcy w dre
sach.
Przed
kioskami
ko
lejki wygłodniałych wczasowiczów.
Spośród 44 zakładowych ośrodków
nie wszystkie mają stołówki. Kina
nie ma’ i nie będzie. W mniej po
godne dni ratownicy nie są już obowiązani do organizacji gier i za
baw na wolnym powietrzu. W im
prezach kulturalnych biorą na ogół
udział wykonawcy z
zakładowych
domów kultury. Poziom rozrywki nie
jest więc zbyt wygórowany.
Czy przyjdzie zatem nad Sulejow
skim Zalewem tylko „zalewać roba
ka” w obficie zaopatrzonych knaj
pach i patrzeć, jak beztroscy samochodziarze spuszczają smary do wo
dy? Jaka ma być ta „rekreacja”, o
której taik dużo i szumnie się
tu
mówi i pisze?
W Piotrkowic na temat Sulejowa
nastroje są mniej czarne niż
nad
samym zalewem. Fakt, że
zbiornik

niego w samochodzie wieczorem, na
co zgodził sie potulnie, choć ani my
ślał bulić na wesele. Ziuta, Mlady i
Renata czekali przez dwie godziny na
ulicy Bratków, a Waldek tymczasem
golił wódę u .sąsiadów Zochy Kanap
ko. Renata wściekła się i rozkazała
jechać Mlademu do Zochy, mając pe
wność, iż tam dorwie niechybnie
przewrotnego rzeźnika. Podjechali w
ciemności pod bunkier Kanapko, w
jednym oknie paliło się światło. Re
nata z Ziutą ruszyły na rekonesans,
Mlady zaś pozostał w odwodzie,
ćmiąc papierosa. Renata wlazła po
drabinie do drzwi bunkra. Usłyszała
śmichy-chichy lubieżne i krew ją za
lała na myśl, że Waldek pieści tę Zochę. Nie wiedziała, iż z Kanapko bie
siaduje niejaki Powroziak. Zapukała
do drzwi, a gdy Zocha je otworzyła,
zapytała grzecznie, czy może poroz
mawiać z Waldkiem.
— A czego ty tu chcesz, przedsta
wicielko najstarszego zawodu? — za
pytała Kanapko.
— Oddaj mi Waldka, ty córo Ko-'
ryntu! — wrzasnęła Renata.
Zocha zatrzasnęła drzwi. Urażona
Renata zeszła na dół i wszyscy, po
śród szarpaniny, rozpoczęli naradę, co
robić dalej.
— Dam strzał w okno, to ich prze
płoszę — oświadczył sportowiec Mla
dy.
— Nie wolno niszczyć sobie reputa
cji, synku.
— Mamuśka, oni cię obrażają
—
upierał się Mlady. — Tak nie można*
ty jesteś artystka!
Dojrzał tę naradę Powroziak, który
wyszedł sikać na podwórko.
— Zocha, ktoś się tam szarpie —•
wybełkotał stękając z ulgą.
I wówczas rozległ się pierwszy
strzał. Zocha zastrzasnęła drzwi i
wciągnęła do korytarza Gienię. żeby
jej dziecka nie zranili, A potem roz
legło się jeszcze kilka strzałów i sa
mochód, wiśniowy Fiat. jak zauważył
Powroziak, odjechał w stronę miasta.
Zocha badała ślady zniszczeń. Poszły
cztery szyby. Między szybami tkwił
kawałek płyty betonowej, na podło
dze leżały dwie cegły, za wersalką
były dwa kamienie.
Natenczas zajechał w obejście brat
Zochy i dowiedziawszy się. co zaszło,
ruszył w pościg. Dogonił na Rudzkiej
wiśniowego Fiata, wyprzedził go. ale
nie zdołał zatrzymać. Zdołał jednak
dostrzec i zanotować numery reje
stracyjne.
T zaraz wszystko było niby jasne,
ale niezupełnie, bo zaczęły się waria
cje na temat, kto strzelał w okna. Re
nata stwierdziła, że owszem, była
u badylarki Kanapko, ale z wynaję
tym taksiarzem i córką Zenobią. Ziu
ta miała oonoć przebywać w domu, co
poświadczała ie1 koleżanka i krawco
wa. u której brałv przymiarkę sukni
ślubnej oraz przviaciel. który w cza
sie strzelania w okno rozmawiał z nią
przez telefon o życiu. W ten sposób
Renata chroniła nrzed niesława przy
szłego zięcia i córkę Ziutę. Karę za
wabicie szyb „miała ponieść” schizo
freniczka Zenobia, małolatka, leszcze
ucząca się. Co by jej zrobili, nie?
Ale wyszło na jaw, że świadkowie
są lewi i ukarani zostali właściwi wi
nowajcy, tzn. Renata I Ziuta, bo Mla
dy. jako sławny sportowiec, jest face
tem nietykalnym... Ślub odbył się w
wyznaczonym terminie, bez udziału
tatusia Waldka, który grosza na we
sele nie dał. Oświadczył on, iż żona
nęka go bez przerwy i szantażuje, do
czego po rozwodzie nie ma prawa.
Dodał:
— Ona powinna powybijać -jeszcze
Zośce szyby w szklarni, to by płaciła
za produkcję.
Mezalianse współczesne przestają
być mezaliansami. Rzeźnicy bywają
bardziej przecherni niż artyści, jest
demokracja i równość.

zagospodarują kompleksowo władze
łódzkie, nie zwalnia tu w Piotrko
wie, nikogo od starań, aby dzisiej
sza „prowizorka” stała na względnie
przyzwoitym poziomie.
— Staramy się jak możemy, choć
zdajemy sobie sprawę, ic bez więk
szych nakładów i posunięć general
nych nic tu więcej zrobić nie można
— mówi dyrektor
piotrkowskiego
WOSiR Krzysztof Zajączkowski. —
Że na turystykę nie ma „prioryte
tów inwestycyjnych”, że brak „Inocy przerobowych”? Cóż, trzcba jed
nak jakoś sobie radzić.
Na pytanie o stan zaawansowania
prac dyrektor odpowiada:
— Póki
kanalizacja
niegotowa
trudno w sulejowskim ośrodku ru 
szać z budowa sieci wodnej. Ale jak
dokończą drogę na polanie przy tar
taku, poszerzy się pole namiotowe.
Wodę ciepłą doprowadzimy z parow
ników.
Utrzymanie domków jest kosatowne i nieopłacalne. Przez cały
rok
trzeba je konserwować i utrzymywać
„ciepło technologiczne”, choć czynne
są one tylko przez około 100
dni.
Poprawić stan bazy można jedynie
przez budowę własnym
sumptem.

REPORTAŻ
URSZULA SURM ACZ

WYSZEDŁ Z DOMU
W dniu 29 listopada 1976 r. wy
szedł z domu i dotychczas nie po
wrócił Marek K. Rysopis zaginione
go. Wiek z wyglądu 19 lat, wzrost
175 cm, szczupła budowa ciała, wło
sy ciemnoblond. Ubrany był... Ktokol
wiek wiedziałby o losie zaginionego
proszony jest o powiadomienie m at
ki...

M atka Marka jest kobietą młodą,
niespeina
czterdziestoletnią. Wizytą
dziennikarza jest zdziwiona, ale me
tak bardzo. Prowadzi do pokoju, za
prasza siadać. Sama przy niewiel
kim stonku ceruje córce rajstopy. %
Marka nie ma jeszcze w domu —
odpowiada na pytanie, pochylając ni
sko głowę. Nie ma i chyba tu już
nie wróci — wzdycha. Nieraz, jak je
szcze był z nami to mi mówił: Ma
ma, jak kiedyś naprawdę pójdę z
domu to dopiero za parę lat cię od
wiedzę... Wtedy myśiaiam, ze to ta
kie cniopakowe gadanie. Tymcza
sem... i'o było w listopadzie. Mąż,
jak co dzien spieszył się na piątą ao
pracy. Ja idę godzinę później, więc
naszykowałam dzieciom kanapki
i
posziam budzić Marka. Nie spał już.
Leżał z założonymi pod głową rę
kami i patrzył w suiit. Może mn.e
to i zdziwiło, ale człowiek spieszy
się rano to i na zastanowienie
ma czasu.
— Fracujemy z mężem ciężko, że
by życ po ludzku — dodaje, widząc,
ze rozglądam się po mieszKaruu. wowy dywan rodem z Kowar, tapety
na ścianach, w rogu pokoju telewi
zor, biblioteczka.
— Dzieci — znaczy się syn i cór
ka *- mają każde swój pokój — in
formuje z satysłakcją. Od trzech iat
tu mieszkamy i wszystko byłoby do
brze, gdy Dy nie Marek...
— A jak był mały, jak miał pięć,
sześć lat to był taki grzeczny, aż się
wszyscy dziwili. Siuchał mnie, bawił
małą. Tylko zawsze był taki... ci
chutki,
— Nie, nie chorował w dzieciń
stwie...
— Do przedszkola nie chodził. Po
co. Nie pracowałam, sama wycho
wywałam dzieci.
— Dziewczynka jest od niego
o
trzy lata młodsza. No tak, głównie
m ą się zajmowałam.
— Czy lubił się bawić z dziećmi?
Raczej nie. Zawsze gdzieś koło mnie
się kręcił.
— Ulubionych zabawek nie miał.
Pieniędzy nie żałowaliśmy. Miał klo
cki, autka różne.
— Nie był bity. Dopiero jak po
szedł do rzkoły...
— Oj, co ja się napłakałam, jak
nie wrócił wtedy w listopadzie. Je 
den dzień, drugi, potem trzeci. By
łam w szkole, pytałam kolegów. Nikt
nic nie wiedział, bo nie był w tym
dniu na lekcjach. Śniło mi się po no
cach, że dzwonek dzwoni. Wstawa
łam, otwierałam drzwi — pusto było,
nikogo. Długi czas
słyszałam
te
dzwonki. Mąż też. Nieraz wstawał w
nocy, myśląc, że to Marek. Baliśmy
się, żeby sobie czegoś nie zrobił. A
może on naprawdę dzwonił, ale bał
się wejść...
— Pierwszą wiadomość miałam o
nim w kwietniu. Byliśmy na wsi na
weselu i tam przysłał kartkę, ie pra
cuje, dobrze zarabia. Trochę nas to
uspokoiło. Wierzę, że się nie chuli
gani, nie kradnie. Tego na pewno nie

gdyż nie opłaca się kupować dom
ków z całym wyposażeniem. Dzięki
organizowanej od 1 czerwca własnej
brygadzie
remontowo-budowlanej
już może w przyszłym roku piotr
kowski WOSiR będzie sam stawiał
domki, 3 razy mniejszym kosztem.
Zdaniem piotrkowskich działaczy
sposobem na rozładowanie tłoku w
ośrodku WOSiR byłoby otwarcie za
kładowych ośrodków
wypoczynko
wych, wydzielenie w nich
miejsca
pod namioty, urządzenie kuchni tu
rystycznych. Nie jest bowiem praw
dą, że zakładowa baza jest wyko
rzystywana w pełni. Ale o wolnych
miejscach nie wiedzą na ogół „ban
ki” informacji turystycznej.
W Piotrkowie dowiedziałem
się
również, że ośrodek sulejowski cze
ka niebawem przeprowadzka i roz
budowa. Nie wcześniej jednak niż za
trzy lata między zbiornikiem a rze
ką Radońką, na Podklasztorzu
w
pobliżu XIII-wiecznego opactwa cy
stersów, powstanie nowy, ogólnodo
stępny ośrodek. Powstanie
m. in.
kąpielisko, basen, przystań i hangar
dla jachtów. Realizacji podjął
się
„Miastoprojekt” remontujący właśnie

robi. Ale gdzie on biedny pracuje.
Może gdzieś nad morze wyjechał,
może do Bełchatowa, może tam, gdzie
kopalnię budują. Żeby to choć wie
dzieć, móc podesłać jakieś odzienie...
Ociera ukradkiem, spływającą sa
motnie po policzku, łzę. Zamyśla się.
W izbie rohi się cichutko. Tylko
pierwsza wiosenna
mucha
tłucze
skrzydłami po szybie.
Na moment
przysiada na firance i znowu zaczy
na toczyć bój z niewidzialną przesz
kodą.
— Ciężko to mnie mówić, jako m at
ce — zaczyna znów. — Ale to nie
była jego pierwsza ucieczka. Parę ra
zy urywał się z domu i jechał na
wieś do babki. Tam kłamał... Jeden
raz powiedział jej — w siódmej kla
sie wtedy był — że w szkole jest
ospa i mama — niby ja — wysłałam
go na wieś. Innym razem znów, że
ojciec go bije i on w domu nie może
być. Nieraz jeździłam i zabierałam
go, nieraz sam wracał po trzech,
czterech dniach. Za te pierwsze
ucieczki dostawał pasy od ojca, jak
żeby inaczej. Nie, ojciec często go
nie bił, ale... Kiedyś na przykład za
chodzę do jednego kolegi, a tam —
papierosy, wino i mój syn. Do szko
ły nie poszli. Dostał za to lanie, a
na drugi dzień już go nie było.
— Był jakiś taki krnąbrny, uparty,
zamknięty w sobie. Wiecznie o czymś
myślał. Głowę miał spuszczoną i my
ślał. Co było może dziwne, że nigdy
nie płakał, gdy go ojciec bił, nie pro
sił, nie obiecywał, nie wyrywał
się. Przestał z mężem rozmawiać.
Mnie nic nie mógł zarzucić. Miał po
dane, sprzątnięte, wyprane, wypraso
wane.
— Koledzy nigdy do niego nie
przychodzili.
— Jakie książki czytał? Nie wiem.
Nie interesowałam się. Sama nie
mam czasu na takie luksusy...
— Po południu nieraz wychodził
z domu. Nie, nie mówił gdzie idzie.
Wracał na kolację.
— Miał pieniądze. Chodził do za
wodówki. Na warsztatach płacą...
— Hobby, pasja... Co lubił? Jedy
nie piłkę kopać. Mógł ganiać za pił
ką i cały dzień. Pamiętam, jak po
jechał jeden raz na obóz. Jego grupa
zajęła trzecie miejsce i dostał za to
dyplom, za .vygrany mecz. Dumny
był z tego przez parę miesięcy.
— Na kolonie nie jeździł. Nie !ubił
jakoś. Choć nie... Raz był. Jak przy
jechał to go nie poznałam. Sińce pod
oczami... Więcej nie chciał jechać.
— Z wychowawcami z kolonii nie
rozmawiałam. Co teraz zrobię? Ano
będę czekać. Obiecał przecież odwie
dzić...

szkoły, byłby samodzielny, jak ma
rzył.
Czy to była ucieczka? Raczej nie.
Chłopak nie szukał łatwego życia.
Chciał chyba być za wszelką cenę
samodzielny, chciał pracować, zara
biać. Żle tylko pojmował tę samo
dzielność. No i wielka szkoda, że nie
skończył szkoły...
Jedynym kolegą — nie przyjacie
lem, bo Marek takowych nie miał —
był Zbyszek. Spotykali się po lek
cjach.
— No nie. Myśmy się nie spotyka
li. Marek po prostu szedł do mnie.
Siadał u mnie w pokoju na leżance i
milczał. Czasem zapalał papierosa.
Ja robiłem swoje i on swoje. De
nerwowało mnie to. O ucieczce nic
nie mówił. Chociaż raz... Ale to 'jyło
już bardzo dawno. Raz zebrało mu
się na gadanie i zaczął, żebyśmy
prysnęli do Gdyni, do stoczni, może
na jakiś statek... Powiedziałem mu,
żeby się stuknął w głowę. Głupi po
mysł. Potem przestał do mnie przy
chodzić. Nie, nikogo więcej nie od
wiedzał... Przynajmniej ja o tym nie
wiem...

Był cichy, był grzeczny. W domu
miai swój pokój. Jak mówi matka —
nie brakowało mu niczego. Dlaczego
więc uciekł?
— Jest to chłopiec, który — jak to
wynika z wypowiedzi wychowawczy
ni, kolegi — nie łatwo przystosowy
wał się do otoczenia — mówi kapi
tan Halina Kupińska, kierownik Iz
by Dziecka w Łodzi. Prawdopodob
nie początkowo całym jego światem
była matka, która jednak swój czas
poświęcała młodszemu dziecku. Mo
żliwe, że u Marka z latami narastał
nieokreślony żal, że to nie on jest
tym ukochanym dzieckiem.
Miał
wszystko, zabawki, dobre jedzenie,
zabrakło jednak kontaktu uczucio
wego z rodzicami. Od małego wy
chowywany w przeświadczeniu, że
jest starszy, mądrzejszy, że musi po
magać, opiekować się, czuł się tym
skrzywdzony. On też chciał być tym
dzieckiem, jak jego siostra, kocha
nym bardziej, częściej przytulanym,
któremu wszystko się wybacza z ra 
cji, że jest młodsze.
Kłamał. Tak. Ale tylko w ten spo
sób, tylko dzięki temu zyskiwał
przychylne
zainteresowanie
oto
czenia. Za klamśtwo kupował dla
siebie litościwsze słowo. — „Biedny
chłopiec” — mówiła pewnie ^abcia^
gdy skarżył się na ojca.
Kiedy był starszy, zdał sobie zape
wne sprawę, że nie jest to uczucie,
którego szuka.
Mówią, że jego zachowanie odbija
ło od otoczenia, że był inny, milczą
cy, zamknięty w sobie. Wydaje mi
się, że zarówno rodzice jak i szkoła
nie zadbały o to, by skierować czy
wręcz zaprowadzić chłopca do pora
dni zdrowia psychicznego, do psycho
loga. Być może w trakcie wywiadu
udałoby się ustalić przyczynę takie
go właśnie zachowania. Chłopcu bez
względnie należało pomóc. To, że nie
miał przyjaciół, że źle czuł się na
kolonii świadczyło o jego nieufności
do otoczenia i powinnó być tym
pierwszym sygnałem. Chłopiec ną
Wychowawczyni w szkole, do któ
pewno zdawał5 sobie sprawę, że jest
rej chodził Marek, niewiele miała
inny niż wszyscy i to pogłębiało je
do powiedzenia na temat chłopca.
go kompleks.
— Uczył się źle, miał prawie same
Jest sprawą oczywistą, że mło
dwóje. Cóż mogę jeszcze powiedzieć.
dzieniec w jego wieku pragnie im
Był na pewno dziwnym chłopcem.
ponować. Wszystko jedno czym. Je
Mówił, że nie może się uczyć, bo
den nauką, inny wynikami sportowy
ojciec codziennie pije. Początkowo
mi, bohaterskimi wyczynami, jeszcze
współczuliśmy mu, ale potem, po wi
inny — chuligańskim wybrykiem na
zycie w domu, po rozmowie z rodzi
wet. Marek nie imponował nikomu i
cami, prawda okazała się zgoła inna.
niczym. Denerwował kolegów, bo by
Jaki był? Hm. Na przerwach nie
ły z niego takie „ciepłe kluchy”. Ale
bawił się jak inni, nie biegał. Albo
tak było z pozoru. Świadomość in
siedział w ławce, albo sta' pod ok
ności i małej wartości musiała być
nem ze spuszczoną głową. Próbowa
już tak duża, że chłopak nie potra
łam z nim porozmawiać, a jakże i
fiąc inaczej — po prostu uciekł z
to nie raz. Tylko wzruszał ramiona
domu. Uciekł przed samym sobą —
mi. Był w ostatniej klasie, jeszcze
od Marka ze spuszczoną głową, od
pół roku dzieliło go od ukończenia
„ciepłych kluch", od dwój 1 ojcow

budynki klasztorne. Lecz plany
te
dotyczą zaledwie
części
prawego
brzegu zalewu. A co z dziką jeszcze
i pustą resztą?
Przed paroma laty głośno było na
temat projektu kompleksowego za
gospodarowania zalewu. Sprawa to
skomplikowana, gdyż przede wszy
stkim trzeba pamiętać, że „funkcja
rekreacyjna” jest wymieniana w hie
rarchii ważności dopiero na dalszym
miejscu. Najważniejsze zaś funkcje
to zaopatrzenie w wodę Lodzi i rol
nictwa oraz retencja przeciwpowo
dziowa.
Wiele czynników przemawia jed
nak za tym, by Zalew
Sulejowski
stał się miejscem pełnej, a nie na
miastkowej rekreacji. Wśród
tych
czynników, które
o atrakcyjności
zbiornika decydują trzeba przypo
mnieć choćby: obecność dużych
i
zwartych lasów sosnowych, duże roz
miary zbiornika, umożliwiające uprawianie wszystkich form wypo
czynku wodnego (z wyjątkiem sportu
motorowodnego), suche i dobrze do
stępne brzegi zbiornika, urozmaiconą
rzeźbę terenu (m. in. groty, formy
krasowe, jary, wąwozy, skarpy
i

m sm

hałdy kopalni piasku). Do natural
nych walorów okolic Zalewu zali
czyć też trzeba inne atrakcje tury
styczne: rezerwaty i pomniki przy
rody, zabytki sakralne, pomniki wal
ki i męczeństwa oraz obiekty prze
mysłowe, będące dowodem osiągnięć
gospodarczych PRL.
„Założeni* programowe planu
oRólncgo zbiornika” przewidują stwo
rzenie szeregu „jednostek osledleńczo-rekreacyjnych” o
charakterze
samodzielnym i pomocniczym
oraz
miejscowości letniskowych i
urzą
dzeń towarzyszących
(usługowych).
Łatwo się zorientować, ie
Wielki
Plan wymaga prac od podstaw: uzbrojenia terenu, skanalizowania, do
prowadzenia wody, gazu i
energii
elektrycznej, sieci CO, telekomunika
cji i obwodnic.
Mimo iż plan nawiązuje do decyzji
Prezesa Rady Ministrów z maja 1970
roku o podjęciu prac przygotowaw
czych do komplesowego zagospodaro
wania turystyki i wypoczynku ob
rzeży zbiornika i został Już zatwier
dzony, trzeba zdawać sobie sprawę,
że nie jest to inwestycja na dziś
czy najbliższe jutro. W świetle ra
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skiego pasa. Jak napisał do rodziny
— zarabia, pracuje. Jest samodziel
ny, decyduje za siebie.
Tak zresztą jest w większości przy
padków ucieczek dzieci z domu. Przy
kład Marka nie jest pierwszym ani
ostatnim przypadkiem.
Wśród zatrzymanych przez izbę są
dzieci i sześcio-, ośmio- i dziesięciole
tnie. Przewija się tu rocznie około 1700
małych uciekinierów. Są to ucieki
nierzy zarówno z domów rodzinnych
jak i z placówek opiekuńczo-wycho
wawczych, zakładów
poprawczych,
schronisk, dzieci zabłąkane, dziew
częta podejrzane o uprawianie nie
rządu, dzieci w stanie nietrzeźwym.
Wśród „pacjentów” przeważają chło
pcy — stanowią oni 80 procent ws
trzymanych.
Ucieczki szczególnie nasilają się w
okresie wywiadówek i końca roku.
Tak wielki — jak się okazuje — jest
strach przed karzącą ręką ojca.
— „Uciekłem, bo miałem dwie
dwóje i tatuś chciał mnie zbić” —
pisze jedno z dzieci — wyjaśniając
przyczynę ucieczki. Ale są i bardziej
skomplikowane sprawy. 10-letni Ma
riusz znaleziony przez funkcjonariu
szy nocą na ławce w parku pisze list
do matki:
— „Kochana Mamusiu. Uciekłem
dlatego, żebyście się pogodzili i żyli
szczęśliwie i kochali się nawzajem.
Ja się aż popłakałem, a ja wiem, że
ty też cierpisz, bo chciałabyś żebym
był w domu. Ale ja tak samo cier
pię, że nie żyjecie w zgodzie — Ma
riusz”.
Ewa ma 8 lat i chodzi do pierwszej
klasy szkoły podstawowej. Przyjaciel
m atki bije dziewczynkę i systema-

tycznie wyrzuca z domu. Tułającą się
po mieście trzykrotnie już zatrzymy
wał patrol MO. Matka dopiero na
trzecie wezwanie przychodzi zapytać
o los jedynaczki.
Swoisty dram at przeżywa też 10-le
tni Jarek. Pochodzi z rodziny rozbi
tej. Matka mieszka z mężczyzną, z
którym ma 5 Innych dzieci. Ojciec
Jarka nie płaci alimentów. Utrzymu
je rzadkie kontakty z synem. Jak
twierdzi Jarek to tatuś namawia go
do ucieczek z domu. Kiedy pani ka
pitan rozmawia z nim, płacze Przez
łzy mówi: — ,.Ja chcę do mamy.
Tam pewnie dzieci za mną ołaczą.
Tata wyzywa na mamę, ale ja już
go nie będę słuchał. Moja mama
mnie kocha. Martwi
się teraz o
mnie...”.
Chłopiec wróci do matki, podobnie
jak i kilkoro innych dzieci przeby
wających w tym dniu w izbie.
— W przypadku małych dzieci —
mówi kpt. H. Kupińska — nawiązu
jemy kontakt ze szkołą. Nasi pra
cownicy przeprowadzają też wywia
dy środowiskowe, zasięgają opinii
psychologa, niejednokrotnie też — w
przypadku młodzieży starszej — po
magamy w znalezieniu pracy. Nasza
działalność ogranicza się jednak tyl*
ko do nieletnich. W przypadku ta
kim jak Marek, gdzie chłopiec osiąg
nął już pełnoletniość — interwenio
wać nie możemy. Mogliśmy « nato
miast pomóc mu wcześniej, pomóc
w zrozumieniu samego siebie. Być
może wtedy nigdy nie ukazałoby się
ogłoszenie — „wyszedł z domu...”, a
rodzice odzyskaliby syna.
Na prośbę ojca, zamieniliśmy imię
bohatera reportażu.

chunków inwestycyjnych, bilansu ogólnokrajowych potrzeb, w
dysku
sjach o tej inwestycji konieczne są:
umiar i brak pośpiechu.
Parę cyfr
uświadomi
rozmiary
inwestycji. Obejmie ona obszar pra
wie 17 tys. ha. Uwzględniając postu
laty zmniejszenia ilości użytkowni
ków inwestycję przeznacza się
dla
ok. 70—80 tys. osób (do ok. r. 2000).
Koszt przekroczy 6 miliardów
zł.
Inwestorem wiodącym jest WOSiR
w Lodzi, gdyż Łódź jest — jak wia
domo — właścicielem zbiornika.
Podstawowym założeniem i naj
większą wartością planu, opracowa
nego w Biurze Projektów Budowni
ctwa Komunalnego w Łodzi,
jest
ochrona środowiska naturalnego. Jak
to sformułowano w planie, prawidło
we i kompleksowe zagospodarowanie
zbiornika jest warunkiem
ocalenia
piękna regionu z jednej strony,
a
jakości wód z drugiej.
— Projektanci zrobili
wszystko,
aby uniknąć błędów jakie popełnio
no nad Zalewem Zegrzyńskim czy na
Wybrzeżu — powiedział mi dyrektor
łódzkiego WOSiR Roman Balcerzak.
— Uniknęliśmy tym samym -„chału

pek” zabudowy działkowej. Zagospo
darowanie musi uwzględniać element
ochrony środowiska naturalnego.
Dziś najrozsądniejszą polityką
w
stosunku do przyjeżdżających
nad
Zalew jest kanalizowanie, ogranicza
nie zasięgu tego ruchu. Najlepiej by
łoby tu w ogóle nie wywoływać na
razie turystyki. Ale skoro już
to,
trochę
nieostrożnie, zrobiono, setki
najbardziej niefrasobliwych użytkow
ników lasów i wód Zalewu musi po
nosić ooraz ostrzejsze kary.
Wciąż
zwyczajem
„rekreantów”
jest pozostawienie po sobie brzyd
kich pamiątek. Kto będzie sprzątał
po nich śmieci, jeżeli nie oni sami?
Kto — oprócz paru emerytów — bę
dzie uganiał się za nimi z mandata
mi?
A więc póki co, zanim tysiące mie
szkańców centralnej Polski doczekają
się
komfortu
nad
Sulejowskim
Zbiornikiem i prawdziwej rekreacji,
zaapelujmy do tych wszystkich, któ
rzy rzeczywiście muszą już dziś tam
jechać: OSTROŻNIE Z ZALEWEM!
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NA ZACHÓD
OD ŁABY

"

„The Growth of Crime" — Wzrósł
przestępczości, oto ty tui Książki, jaka
przed miesiącem ukazata się w jondynie. Jest owocem długoletnich do
ciekań dwóch profesorów Uniwersy
tetu w Cambridge — Leona Radziwinowicza i Joanny King. Tej wydawniczej pozycji warto użyczyć nieco
uwagi. Jest pouczająca. Dotyka kwe
stii w krajach uprzemysłowionego
świata wciąż nie rozwiązanej.
We Francji nazywa się ich „blousons noirs”, w Republice Federalnej
Niemiec „halbstarken". we Włoszech
„vite illari", w Australii „bodgies".
w Japonii „membo", w Afryce Po
łudniowej „ducktails”. To chuligani.
Radziwinowicz i King twierdzą, że
przestępczość wśród młodzieży szyb
ko wzrasta zarówno w Europie jak
w Stanach Zjednoczonych.
Socjolodzy usiłują dojść korzeni te
go zjawiska. Twierdzą, że chuligań
stwo jest pochodną złego wychowa
nia. Utrzymują, że to wina rodziców
i nauczycieli, którzy często są brutal
ni i apodyktyczni. Chuligaństwo, to
rodzaj reakcji obronnej młodych w
stosunku do starszych. Ta reakcja
to niepohamowana agresywność, któ
ra znajduje ujście w paleniu samo
chodów i plądrowaniu sklepów. Inni
znów socjolodzy są zdania, ze to oka*
zja stwarza przestępcę.
Przez wiele miesięcy obserwowano
z ukrycia zachowanie się klientów w
największych domach
towarowych
Nowego Jorku. Pokazało się, że co
piętnasty klient usiłował coś wy
nieść bez uiszczenia rachunku. Co
może jeszcze ciekawsze, tylko jeden
spośród stu tych drobnych przestęp
ców bywał ujęty przez detektywów
pełniących w domach towarowych
normalną służbę. Złodzieje mają za
tem dziewięćdziesiąt dziewięć procent
szans całkowitej bezkarności. Tym
bardziej że dyrekcje domów towa
rowych nie lubią tych spraw wy
wlekać. Załatwia się to we własnym
zakresie, Byle interes szedł. Najważ
niejsze są obroty. Ewentualne straty
są z góry niejako wkalkulowane w
handlowe ryzyko. Nikogo nie zaskaku
ją.
Badania w tym zakresie rozszerzo
no na gospodarstwa domowe.
Pytano posiadaczy domków Jedno
rodzinnych czy meldowali policji o
kradzieżach. Wyniki tych badań były
różne. W Sydney donoszono policji o
co drugim przestępstwie. W Chicago
o co trzecim, w Filadelfii o co pią
tym. Z drugiej strony w Sydney tyl
ko co dziewiąta dziewczyna składa
doniesienie o dokonanym na niej
gwałcie. W Republice Federalnej Niamiec tylko co czwarty morderca jest
w ogóle wykrywany.
Profesorowie Radziwinowicz i King
w oparciu o wszystkie zebrane dane
dowodzą, że w Anglii popełnia się
rocznie trzy miliony przestępstw, a
nie półtora miliona jak się twierdzi
w oficjalnych statystykach. W Sta
nach Zjednoczonych odnośne liczby
wynoszą dziesięć milionów, a nie
pięć. W tychże Stanach popełnia się
rocznie czterdzieści tysięcy zabójstw,
dwieście tysięcy gwałtów i pięć mi
lionów kradzieży. Prawdopodobnie
nawet te dane są zaniżone. Tysiące
ludzi znikają przecież w każdym ro
ku bez najmniejszego śladu. Przy
puszczać by wypadało, że duża część
spośród nich padła ofiarą wyrafino
wanych mordów.
W sumie trzech spośród czterech
przestępców może liczyć w uprzemy
słowionych krajach Zachodu na zu
pełną bezkarność.
Te dane są zatrważające. Budzą
niepokój. Wywołują społeczny pro
test. Fakty są Jednak nieubłagane.
Stare polskie przysłowie, które płosi,
że nic tak nie rozzuchwala jak bez
karność, znalazło potwierdzenie w
badaniach angielskich
profesorów.
Od rzemyczka do koniczka.
Otóż
właśnie. Obraz narysowany przez Radziwinowicza i King z Uniwersyte
tu w Cambridge nader jest ponury.
Jednak prawdziwy. Oparty o nauko
wą analizę.
Dodać by jednak wypadało, że ro
snąca przestępczość wśród młodzieży
inne ma też źródła.
To bezrobocie.
Nic nie jest Jla młodego człowieka
bardziej upokarzającego jak niemo
żność ł.. ilezienia
pracy. Człowiek
czuje się wtedy przez społeczeństwo
odtrącony. Dotknięty w godności osobistej. Czuje się nikomu niepotrze
bny. Staje się balastem dla rodziny.
To znów rodzi żal, rozgoryczenie, nu
dę. Potęguje chęć odegrania się
na
tych, którym w życiu powiodło się
lepiej. Stąd tylko kroczek mały do
przestępstwa.
Wzrost
bezrobocia
wśród młodocianych zawsze idzie w
parze ze wzrostem przestępczości. Ta
ka jest prawda.
Dane opublikowane przez Radziwinowicza t King w książce pt.
„Growth of Crime” tylko tę prawdę
potwierdzają.
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go; dojazd pociągiem z dworca Liyerpool.
— do Greenwich, przez które prze
chodzi południk „0”, gdzie znajduje
się sławne obserwatorium astrono
miczne i pałac — zamek Henry
ka VIII oraz warte zwiedzenia Mor
skie Muzeum Narodowe.
Żeby zaś wyjechać do Londynu czy
w ogóle do Zjednoczonego Królestwa
Wielkiej Brytanii i Północnej Irlan
dii (United Lingdom of Great Britain
and Northern Ireland), w skład któ
rego wchodzą: Anglia, Walia. Szko
cja. Północna Irlandia oraz wyspy:
Henrydy, Orkady. Szetlandy. Wyspy
Normadzkie i wyspa Man, trzeba po
siadać paszport i wizę
pobytową
(tranzytowych nie wydaje się), która
kosztuje 200 zł, a jej
załatwienie
trwa do fi tygodni. 130 dolarów rów
na sie mniej więcej 14 dniom poby
tu. Ambasada brytyjska mieści się w
Warszawie, al Róż 2 (wizy załatwia
się codziennie prócz sobót w godzi
nach 9—12 i 14—16).
Podróż odbyć możną
samolotem
LOT-u z Warszawy
do Londynu
(5 razy w tygodniu).
Koszt biletu
« 858 zł. a w obje strony — 8.085 zł.
Można też jechać autobusem Pekaes
(Poznań — Londyn), w jedną stronę
30 funtów, w obie — 5(5 funtów Bi
let kolejowy do granicy NRD—RFN
kosztuje 576 zł, od tej granicy do
I/ondynu — 50 dolarów.
Przejazd
..Batorym" — 4.100 zł.
Walutą brytyjską jest funt szterling, który dzieli się na 100 pensów.
W obiegu są banknoty 100, 50, 25, 10,
5, 2 i 1-funtowe oraz monety: 50, 10,
5. 2,5, 1 i 1/5 pensa. 1 funt — 1,72 do
lary.
Komunikacja miejska w Londynie
funkcjonuje
znakomicie i nie ma
żadnego problemu z orientacją, bo
wiem plany linii autobusowych i me
tra są bardzo przejrzyste, łatwe „w
użyciu1’.
Metro (Underground) jest szczytem
funkcjonalizmu, a autobusy kursują
regularnie i szybko. Okresowy bilet
na wszystkie linie metra i autobusy
dzienne na 4 dni — 6.20 funta, a na
7 dni — 8,30 funta. Taksówki są
drogie.
Noclegi: pokój — 2-osobowy w ho
telu I kategorii — 14 do 18 funtów,
U kategorii — 4 do 5 funtów. W
pensjonatach — 12—14 funtów tygod
niowo, a w schroniskach młodzieżo
wych do 2 funtów za łóżko razem ze
śniadaniem. Na campingach — za osobę 2 funty, za namiot — 2 funty,
za samochód — 0,50 do 1 funta.

Jeżeli zdarzy się Wam rozpocząć
zwiedzanie Londynu w pierwszy dzień
weekendu, tj. w sobotę, to radzę, za
cznijcie od Portobello. Jest to nazwa
ulicy i jednocześnie nazwa najwięk
szego londyńskiego bazaru połączone
go z pchlim targiem, ciuchami i wy
przedażą antyków prawdziwych i
podrabianych. Na Portobello trzeba
jechać możliwie rano, gdzieś tak koło
9-tej, bo sama ulica jest długa, a po
obu jej stronach ciągną się
nie
przerwanie sklepy, galerie, antykwa
riaty, magazyny kilkupiętrowe, stra
gany, kioski, a wszystko to kończy
,,handel” o godzinie !4-tej.
Jeżeli zaczniecie zwiedzać Londyn
w niedzielę, to radzę rozpocząć od
ulicy Bayswater, która przylega do
Hyde Parku i gdzie odbywa się co
tygodniowy „kiermasz-wystawa” sztu
ki. Obrazy, rzeźby, grafiki, rysunki i
najróżniejsze wyroby artystycznego
rzemiosła wiszą tu po prostu na pło
cie, ogradzającym Hyde Park. Jeśli
traficie na ładną pogodę (co wbrew
opiniom nie jest w Londynie czymś
wyjątkowym), to spacer po Bayswater
i Hyde Parku może okazać się bar
dzo sympatycznym „wejściem w Lon
dyn”. Przy okazji, na rogu Bayswater
i Park Lane wysłuchać możecie, na
słynnym Hyde Park Corner, przemó
wień najrozmaitszych naprawiaczy
świata, facetów, którzy mają w ł a s n e
zdanie na temat religii, polityki, go
spodarki, policji i na wiele innych
tematów. Nie znajdziecie wśród nich
iednak nigdy nikogo, kto wygłaszałby
głośno jakiekolwiek zdanie o królo
wej. O królowej na tym rogu nie mó
wi się, Królowa jest tam tematem
tabu. Za poruszanie tego tematu gro
zi więzienie...
Idąc wzdłuż Park Lane. dojdziecie
do sławnego hotelu Hilton. a idąc da
lej przez Grosvenor Place do Katedry
Westminsterskiej zbudowanej na po
czątku naszego wieku w stylu bizan
tyjskim. Katedry tej nie mylcie z
Opactwem Westminsterskim (Westminster Abbey). miejscem koronacji
i spoczynku królów angielskich. Znaj
duje się tu również Grób Nieznanego
Żołnierza i warta szczególnej uwagi
kaplica Henryka VII ze wspaniałym
stropem oraz przepiękne. goty*kie
witraże.
Jeśli natomiast pójdziecie „w Lon
dyn” w jakikolwiek inny dzień tygo

dnia, to proponuję zacząć od najsław
niejszego placu Królestwa, od Piccadilly
Circus,
któremu patronuje
skrzydlaty Eros i z którego można
dojść wszędzie: a więc do Soho —
dzielnicy rozrywki różnej, do British
Museum. na Wardour Street — cen
trum angielskiego filmu, do ulic ele
ganckich sklepów — Regent Street
i New Bond Street i do handlowego
ciągu, jakim jest Oxford Street.
Zresztą Londyn można zacząć zwie
dzać z dziesiątka innych punktów.
Nie o to chodzi, skąd się zacznie.
Ważne, żeby zobaczyć to, co napraw
dę warte jest zobaczenia, a Londyn
jest tak przedziwnym miastem, że
wartych zobaczenia miejsc i rzeczy
jest w nim obfitość wielka. Dlatego
proponuję na samym wstępie zakup
dwóch książek: „Guide to London”
(Przewodnik po Londynie) wydaw
nictwa Pingwin (75 p.) i obszernego
planu Londynu (jest ich bardzo dużo
od 50 p. do 5 funtów) z indeksem
ulic i planem metra. Wydatek ten
zwróci się nam stokrotnie, są bowiem
te wydawnictwa opracowane znako
micie i znalezienie w nich czegokol
wiek nie nastręcza żadnych trudności.
Można to robić w autobusie, w me
trze i na ulicy, a zbiór informacji w
nich zawarty zadowoli najdociekliw
szych. Londyn Jest miastem ogrom
nym (ponad 7 milionów) i porusza
nie się w nim na oślep czy na los
szczęścia iest po prostu strata czasu.
Z przewodników Pingwina (i innych
zresztą, ale te polecam szczególnie z
racji ich rzetelności) dowiecie się. Jak
trafić do Tower (twierdzy z czasów
Wilhelma Zdobywcy, która była i
pałacem królewskim i więzieniem, a
gdzie dziś znajdują sie klejnoty koro
ny brytyjskiej i muzeum broni)
i
do dzielnicy Doków, do St. Paul’s
Cathedral (katedry św. Pawła, z
XVII—XVIII w. zbudowanej w stylu
włoskiego renesansu, gdzie spoczywa
ją Nelson i Wellington) i na Waterioo Bridge obok którego znajduje się
Igła Kleopatry, obelisk z czerwonego
granitu, który stał niegdyś w Helio
polis (ok. 1500 r. p.n.e.) a przywiezio
ny został do Angli w 1878 roku, i na
Trafalgar Square, gdzie wznosi się
fiO-metrowa kolumna z pomnikiem
Nelsona i gdzie znajduje sie Natio
nal Gallery (Narodowa Galeria Sztu

ki) i gdzie na południowo-wschod
niej ścianie placu, na dachu gmachu
policji wisi latarnia z okrętu flagowe
go Nelsona „Victory” (sam okręt moż
na oglądać w Portsmouth)...
Specjalnie wydawany przewodnik
— informator
„Museums Galerries"
(kosztuje 50 pensów) zawiera wszyst
kie istotne informacje o muzeach,
galeriach.
antykwariatach i wysta
wach czasowych odbywających
się
nie tylko w Londynie, ale i na te
renie całego Królewstwa.
Ogromne
onegdaj Imperium gromadziło za
chłannie dzieła sztuki i wszelkie wy
twory kultury materialnej z najodle
glejszych zakątków kuli ziemskiej. W
Londyńskim Muzeum
of Mankind
zobaczyć możemy sztukę Majów, Ha
wajów, Indonezji, rzeźby i przedmio
ty codziennego użytku z Wysp Salo
mona i z Afryki, złote wyroby Inków
i Azteków, przedmioty kultu Yoruba, sztukę Eskimosów i Indian Pół
nocnej i Środkowej Ameryki...
W British Museum zaś wspaniałe
zbiory sztuki asyryjskiej, egipskiej,
greckiej 1 rzymskiej...
W Tate Gallery
warto zobaczyć
niezapomniany
zbiór obrazów naj
większego angielskiego malarza, Wil
liama Turnera (1775—1851), prekur
sora impresjonizmu, wspaniałego ko
lorysty oraz kolekcję sztuki współczesnej. W National Gallery znajdzie
my całą historię angielskiego malar
stwa: Williama Hogartha. Thomasa
Gainsborough. Johna Crome’a, Johna
Constable’a, Jamesa Whistlera...
Warto również zajrzeć do miejsco
wości podlondyńskich: — do Windsor
Castle, zamku z XIII wieku, w któ
rym znajduje się letnia rezydencja
rodziny królewskiej;
dojechać tam
można pociągiem z dworców Pad
dington albo Waterloo.
— do Richmond, przedmieścia Lon
dynu, które jest właściwie małym
miasteczkiem
o charakterystycznej
zabudowie z czasów Edwarda III:
dziś jest to ekskluzywna dzielnica, do
której dojechać można metrem.
— do Cambridge, uniwersyteckie
go miasta ze starą zabudową, znane
go ośrodka naukowego i kulturalne

Ceny posiłków i artykułów żywno
ściowych są płynne, dlatego nie ma
sensu ich tu podawać. Chleb kosztuje
ok. 0,40 funta,
kawa — 0.15—0,18
funta, sandwich — 0,15—0,50 funta,
itd.
Zmotoryzowani powinni pamiętać,
że w Wielkiej Brytanii obowiązuje
ruch lewostronny Znaki drogowe w
wielu przypadkach różnią się od używanych na kontynencie i dlatego
trzeba zapoznać się z nimi
bliżej.
Informacji udzielają automobilkluby
lub policja. Numer policji — 999.
Maksymalna prędkość w miejsco
wościach
wynosi 30 mil na godzi
nę — ok. 48 km/godz. przy odpowied
nich oznakowaniach, 40 mil/godz. —
ok, 64 km/godz.; poza miejscowościa
mi — 70 mil/godz. co oznacza ok.
112 km/godz. Samochody ciągnące
przyczepy campingowe o ciężarze do
254 kg mogą jechać z prędkością do
40 mil/godz. (ok. 64 km/godz); przy
ciężarze przyczepy większym — do
30 mil/godz. (ok. 48 km/godz). Na au
tostradach, niezależnie od ciężaru
przyczepy, mogą rozwijać prędkość
do 40 mil/godz. (ok. 64 km/godz.).
W razie awarii pojazdu lub wy
padku nie należy zatrzymywać
in
nych samochodów, a trzeba zawiado
mić policję, która zorganizuje pomoc.
Adresy:
Ambasada PRL w Londynie
London W. 1, 47 Portland Place.

—

Placówka LOT-ti j Orbisu — Lon
don W. 1„ 7 PE, 313 Regent Street.
The Automobile Association (AA)
— London WCZH 7 LY, Fanum
House,
Leicester
Sąuare,
tel.
01-8398811.
Royal Automobile Club (RAC) —
London SW1Y 5 HW, Pall Mail, tel.
01-9304343.
British Tourist Authority — Lon
don SW IA 64-65 St. James's Street.
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W wywiadzie dla „Literatum ej Gaziety” Jurij Awietikow, naczelny re
daktor Centralnej Wytwórni Filmów
Dokumentalnych, przedstawia tematy
szeregu prac związanych z obchodami
60 rocznicy Rewolucji Październiko
wej.
— Lenin określił film dokumental
ny jako publicystykę obrazową —
stwierdza na wstępie redaktor CWFD
— Dlatego za główne zadanie nasze
go studia uważamy wierną i możli
wie- szybką rejestrację wydarzeń na
szej współczesności, popularyzowanie
wszystkiego co nowe 1 postępowe, ukazywanie w sposób jak najbardziej
wszechstronny obrazu życia kraju. O
becnie na warsztacie naszych twór
ców znajduje się szereg* pozycji po
święconych drodze narodu radziec
kiego do komunizmu, drodze, którą
wytyczył mu Wielki Październik.
Cykl filmów „rocznicowych" otwie
ra film Kublickiego i Troszkina „Na
rodziny Października”. W filmie tym
ukazane zostaną
osiągnięcia kolej
nych
pięciolatek — na przykładzie
życia wybitnych fachowców i ich ro
dzin, obrazując procesy kształtowania
się społeczeństwa nowego typu.
Interesująco zapowiada się
film
Wernuszewa „Plac Czerwony". Reży
ser, wykorzystując bogate zbiory ma
teriałów archiwalnych, ukazuje histo
ryczne wydarzenia jakie miały miej
sce na tym znamiennym miejscu w
ciągu minionych 60 lat.
Reżyser Lawrow pracuje nad fil
mem pt. „Omyłka Herberta Wellsa".
Film ten nawiązuje do znanego epi
zodu, spotkania Lenina z angielskim
pisarzem, który w trudnych począt
kach państwa radzieckiego
bardzo
sceptycznie zapatrywał
się na jego
przyszłość, a Lenina nazwał „kremlowskim marzycielem”. Do konfron
tacji leninowskich planów z później
szą rzeczywistością nawiązuje film
reżysera Greka „Atlas Lenina”. W
tytułowym, roboczym atlasie Lenin
zakreślał przyszłe centra gospodarcze
K raju Rad, i także nie było to li
tylko fantazjowanie.
Na szczególną
uwagę zasługuje
film przygotowywany przez reżysera
Zeniaklna „Z kim jesteście, mistrzo
wie kultury?” Tytułowe pytanie jest
znanym zwrotem Gorkiego skierowa
nym 40 lat temu pod adresem inteli
gencji twórczej całego świata. Obec
nie posłużyło jako motto do wypo
wiedzi współczesnych twórców z róż
nych krajów: pisarzy, uczonych, m u
zyków 1 plastyków — na temat ich
stosunku do rewolucji socjalistycznej
w Rosji/ a także innych doniosłych
wydarzeń współczesności,
walki z
faszyzmem, obrony pokoju, koniecz
ności koegzystencji i współpracy mię
dzynarodowej.
Głównie z myślą o widzu zagra
nicznym przygotowywane
eą filmy
Bessarabowa i Koczetkowa „Moskwa
— stolica pokoju" i Gutmana „Dro
ga na miarę stuleci"
*

*

*

W związku ze stuletnią rocznicą uzyskania przez Rumunię niepodległoś
ci zorganizowany został w RRS Fe
stiwal „Opiewamy Rumunię”, który
stal się wydarzeniem bez precedensu
w
kulturalnym życiu kraju. Swym
zasięgiem objął on wszystkie dziedzi
ny twórczości amatorskiej i zawodo
wej. Eliminacje rozpoczęły się
na
szczeblu szkół, zakładów pracy, gmin
i wzięły w nich udział wszystkie ze
społy taneczne, muzyczne, chóry, ze
społy dramatyczne oraz zawodowi i
ludowi malarze, rzeźbiarze, kompozy
torzy, artyści
stawiający
dopiero
pierwsze kroki i ci o ustalonej reno
mie. Oblicza się, że w Festiwalu uczestniczyło około dwóch milionów
osób.
Z tej okazji warto
przypomnieć
jak w Rumunii rozwija się amatorski
ruch artystyczny. Jeszcze przed kil
ku laty Rad- Kultury i Wychowania
Socjalistycznego (odpowiednik nasze
go Ministerstwa Kultury) szacowała
liczbę uczestników ruchu amatorskie
go na ok. 400 tys. Obecnie, głównie
za sprawą Festiwalu „Opiewamy Ru
munię", (którv będzie się odbywać co
dwa lata) liczbę tę szacuje się na po
nad pół miliona.
W socjalistycznej
Rumunii przy
wiązuje się ogromną wagę do kulty
wowania bogatych tradycji twórczoś
ci ludowej i amatorskiej. Poświęca
się na ten cel znaczne sumy i stosu
je różnorodne formy wyróżnień Naj
wybitniejsi przedstawiciele ruchu otrzvmują ordery ..Meritul Curtural”.
Twórczość rumuńskich amatorów i
artystów ludowych spotyka się rów
nież z uznaniem zagranicy, m. in, w
formie nagród na międzynarodowych
festiwalach.

nie New Jersey, w okresie od 1955
W Stanach Zjednoczonych
do 1965 roku prowadził na użytek
wybuchł nowy skandal, wywo CIA eksperymenty z narkotykiem
łany ujawnieniem
przestęp LSD na więźniach federalnego wię
zienia w Atlancie oraz w domu po
czych eksperymentów dokony prawczym dla małoletnich w Borwanych na ludziach na zlece dentown, stan New Jersey. Powie
dział on, że płacono mu za to 25 ty
nie Centralnej Agencji Wywia sięcy polarów rocznie z Fundacji
dowczej. Do badań — chodzi Geschiktera.
Dr Cameron z Instytutu Psychia
ło tu o działanie środków ch e trii im. Allena przy uniwersytecie w
micznych, biologicznych i in Montrealu w okresie od 1955 do 1960
roku przeprowadził na zlecenie CIA
nych na psychikę człowieka —
w charakterze królików doś
wiadczalnych
używano wię
C IA
źniów, pacjentów lecznic psy
chiatrycznych i niczego nie podejrzewajgcych
szeregowych
obywateli amerykańskich. Dy
rektor C IA , adm irał S. Turner,
występujgc przed senackg ko
misją do spraw wywiadu przy
znał, iż, ogólnie rzecz biorqc, kilka eksperymentów z zakresu kon
troli zachowań człowieka, w tym
w programie tych eksperymen eksperymenty
dotyczące wpływu na
tów brało udział 185 prywat człowieka stanu izolacji od otocze
nia i zniesienia wrażliwości. Prace
nych specjalistów i 180 insty te
opłacało Towarzystwo Badań Eg
tucji naukowo-badawczych, w zystencji Człowieka. Organizacja ta
opłacała zresztą szereg Innych prac
tym 44 uniwersytety.
eksperymentalnych
nad
zachowa

człowieka. Marx poinformował, iż na
podstawie posiadanych dokumentów
doszedł do wniosku, że admirał Tur
ner
„najprawdopodobniej
celowo
kreśli niepełny obraz” nazywając tę
działalność CIA „programem ekspe
rymentów przy użyciu środków nar
kotycznych”.
„Oczywiście — powiedział Marx —
narkotyki były częścią tego progra
mu, lecz stosowano także i inne me
tody, takie na przykład, jak: elektr wstrząsy,
napromieniowania, ul
tradźwięki, zabiegi neurochirurgicz

CYPR

PRZYGOTOWANIA
00 WYBORU PREZYDENTA

W Nikozji odbywają się intensyw
ne konsultacje między przywódcami
partii politycznych greckiej społecz
ności Cypru. Po śmierci prezydenta
kraju, arcybiskupa Makariosa, stano
wisko głowy państwa jest nadal nie
obsadzone. Zgodnie z konstytucją,
obowiązki prezydenta sprawuje obec
nie przewodniczący Izby Reprezen
tantów Cypru — Spiros Kiprianu;
przedterminowe wybory głowy pań
stwa powinny się odbyć w połowie
września, a kolejne — w lutym
przyszłego roku.
Przywódcy trzech partii politycz
nych Cypru — S. Kiprianu (Front
ne, eksperymenty psychologiczne oDemokratyczny), E. Papajoanu Po
raz inne szkodliwe badania”.
stępowa Partia Ludu Pracującego —
Opublikowane w lipcu tego roku
AKEL) i W. Lysaridis (Zjednoczony
dokumenty, dotyczące sprawy tych
Demokr. Zw. Centrum — EDEK) —
eksperymentów CIA stwarzają pod
żądają, jak informuje Ageneja Reu
stawy do podejrzeń, że Centralna
tera, wysunięcia na wyborach wrze
Agencja Wywiadowcza, lub wynaję
śniowych wspólnego kandydata, któ
ci przez nią naukowcy, prowadzili
ry w „obecnej skomplikowanej sytu
na ludziach jeszcze szersze ekspery
acji mógłby zapewnić jedność naro
menty. Marx powiedział, iż zapoznał
dową". Przeciwko tej idei wypowia
się z dokumentami CIA z których
da się lider partii Zgromadzenia De
wiele nie przedłożono komisji senac
mokratycznego, G. Kleridis, który —
kiej do spraw wywiadu, kiedy ba
jak podaje l’Humanitć — „jest gorą
dała ona w 1975 roku działalność
cym zwolennikiem współpracy
z
CIA. Przedstawiciel CIA odmówił
USA i NATO i cieszy się poparciem
złożenia jakichkolwiek wyjaśnień od
prawicowych kół Cypru”.
nośnie wniosków Marxa, który uja
Wewnątrzpolityczną sytuację na
wnił dwadzieścia dokumentów z opi
Cyprze komplikuje fakt, iż jeden z
sem szeregu podobnych wypadków.
p r.. wódców
Turków cypryjskich,
W 1956 roku Centralna Agencja Wy
Hejat Konuk „premier
tureckiego
wiadowcza zawarła kontrakt z pry
państwa Cypru” oświadczył, iż jego
watnym lekarzem z zamiarem wy
administracja nie uzna za prezyden
próbowania „bulbocapninu”, narko
ta Cypru następcy arcybiskupa Ma
tyku, który wywołuje zamroczenia,
kariosa. Francuska gazet „Le Ma
na więźniach nie wymienionego z
lin’’ zwraca uwagę na niebezpie
nazwy więzienia w jednym ze sta
czeństwo zbrojnego wystąpienia zwo
nów USA. CIA szukała odpowiedzi
lenników nieżyjącego generała Grina pytanie, czy ten narkotyk może
vasa oraz członków terrorystycznej
wywołać utratę mowy, zniesienie uorganizacji EOKA, żądających przy
czucia bólu, czasowy zanik pamięci
łączenia wyspy do Grecji.
i siły woli.
Cypr, wskutek swego
ważnego
W 1953 roku wysuwano przypusz
znaczenia strategicznego, znajduje się
czenie o współpracy CIA z uczonymi
dziś w centrum uwagi Stanów Zjed
nieokreślonego kraju w
dziedzinie
noczonych i tym należy tłumaczyć —
dokonywania eksperymentów z wę
jak sugeruje New York Times — „ak
glikiem, chorobą, którą człowiek mo
tywną amerykańską obecność na wy
że się zarazić od bydła: w owym cza
spie”. Po przybyciu na Cypr, niemal
sie nie wolno bylo w USA przepro
wadzać podobnych eksperymentów. | nazajutrz po śmierci prezydenta Ma
kariosa, przewodniczący sądu naj
Dokumenty,
które
przedstawił
wyższego USA, W. Berger, nie omie
Marx, CIA zdążyła dokładnie „oczy
szkał podkreślić, iż „rząd am erykań
ścić" ze wszelkich nasuwających się
ski jest zdecydowany pomóc narodo
refleksji o niebezpieczeństwie pro
wi cypryjskiemu w rozwiązaniu sto
wadzenia takich eksperymentów dla
jących przed nim problemów”...
zdrowia ludzi, ale przecież i tak
Interesy USA i NATO bliżej pre
wskazują one wyraźnie, iż Agencja,
cyzuje ukazująca się w Nikozji ga
realizując ten program, nie mogła
zeta „Haravgi”, organ Postępowej
nie wiedzieć o wątpliwym charakte
Partii Ludu Pracującego”. Postępowe
rze podobnych prób. Zgodnie z do
siły Cypru — czytamy w artykule
kumentami, które opublikował Marx,
wstępnym ,.Haravgi” — będą w dal
jak również i z wynikami śledztwa
szym ciągu walczyć o zjednoczony,
przeprowadzonego wcześniej przez
suwerenny i niepodległy Cypr, o po
komisję senacką do spraw wywia
kojową politykę zagraniczną, którą
du, Centralna Agencja Wywiadow
prowadził prezydent Makarios".
cza wykonywała tajne eksperymen
Warto na tym miejscu odnotować,
ty medyczne pod zakodowaną naz
że Grecja i USA zawarły niedawno
wą „MK Ultra", „M!C Delta”, Artiporozumienie, na mocy którego Sta
shock" i fn. W sprawozdaniu gene
ny Zjednoczone będą mogły korzy
ralnego inspektora CIA z 1963 roku
stać z czterech baz wojskowych na
program ten nosił nazwę „badań i
terytorium Grecji, w zamian za po
opracowań środków: chemicznych,
moc wojskową w wysokości 700 min
biologicznych i radioaktywnych, któ
dolarów. Porozumienie obejmuje dwie
rych można by użyć w tajnych ope
bazy na Krecie oraz bazy: morską i
racjach w dziedzinie oddziaływania
na zachowania człowieka”.,.
lotniczą, leżące w pobliżu Aten.

EKSPERYMENTY NA LUDZIACH

Obserwatorzy uważają, iż senacka
komisja i prasa otrzymały zaledwie
znikomą część dowodów tej prze
stępczej działalności CIA, ale nawet
i one wskazują na bezprawie i dep
tanie praw człowieka.
Wiele znanych medycznych insty
tucji naukowo-badawczych i pań
stwowych klinik w Stanach Zjedno
czonych i Kanadzie, jak informuje
New York Times, brało udział w rea
lizacji — opracowanego przez CIA i
obliczonego na 25 lat — tajnego pro
jektu badań nad możliwością kon
trolowania umysłowej działalności
człowieka. Na wykonanie tego pro
gramu asygnowano 25 milionów do
larów.
CIA poszukiwała środków które by
pozwalały na łamanie woli człowie
ka i zmuszanie go do wykonywania
jakichkolwiek misji wbrew jego wo
li, a nawet „wbrew takim podstawo
wym prawom przyrody, jak instynkt
samozachowawczy”. Centralna Agen
cja Wywiadowcza finansowała te ba
dania za pośrednictwem trzech pry
watnych organizacji, prowadzących
badania naukowe w dziedzinie me
dycyny. Jedną z nich jest Fundacja
Geschiktera w Waszyngtonie, istnie
jąca zresztą po dziś dzień, drugą by
ło Towarzystwo badań Egzystencji'
Człowieka — rozwiązane w 1965 ro
ku i wreszcie trzecią — Fundusz
Johna Maisy. CIA opłacała wykony
wane programy eksperymentów, za
wierające kontrakty z innymi insty
tucjami państwowymi dzięki czemu
miała dostęp do milionów dolarów
asygnowanych przez służby wojsko
we na eksperymenty w dziedzinie
zachowań człowieka.
Liczne wywiady z obecnymi i by
łymi pracownikami CIA, uczonymi
z zakresu nauk medycznych i inny
mi osobami wskazują wymownie, iż
mimo protestu niektórych uczonych,
dyktowanego względami eŁyki zawo
dowej, CIA stworzyła szeroką sieć
badań eksperymentalnych obejmują
ca uczonych oraz laboratoria nie podlegaiące kontroli państwa. Z doku
mentów, przeprowadzonych wywia
dów i wypowiedzi wielu świadków
udało się. na przykład, ustalić, że dr
Carl Pfeiffer, farmakolog, pracujący
obecnie w prywatnej lecznicy w sta

niem człowieka, wykonywanych na
zlecenie CIA, m. in„ w szpitalu But
lera w mieście Providence w stanie
Rhode Island.
Dyrektor CIA, admirał S. Turner,
powiedział w lipcu tego roku że w
archiwach Agencji znaleziono osiem
skrzyń ze sprawami zawierającymi!
łącznie pięć tysięcy stron dokumen
tów, których w 1975 roku nie prze
dłożono komisji senackiej do spraw
wywiadu, a które dotyczyły progra
mów tych eksperymentów, prowa
dzonych na zlecenie CIA. Oczekuje
się iż część tych dokumentów zosta
nie opublikowana. Jednakże
CIA
zdążyła wycofać z tych materiałów
nazwiska naukowców i nazwy insty
tucji, które dokonywały eksperymen
tów.
W prywatnych rozmowach, jak po
informowała prasa
amerykańska,
członkowie komisji senackiej przy
znają, że bez tych nazwisk i nazw
instytucji, praktycznie rzecz biorąc,
nie sposób dziś ustalić skali tych
eksperymentów, liczby Amerykanów,
czy osób innych narodowości, na któ
rych Je przeprowadzono, czy prze
prowadzone eksperymenty zakończy
ły się śmiercią czy ty t spowodowały
trwałe szkody dla zdrowia, czy prze
strzegano praw pacjentów z punktu
widzenia ich zdrowia fizycznego i du
chowego itp. Należy na tym miejscu
wspomnieć, iż międzynarodowe nor
my w
dziedzinie
eksperymentów
medycznych na ludziach ustalono na
Procesie Norymberskim. Zgodnie z
przyjętymi wówczas zasadami, eks
perymenty medyczne mogą być prze
prowadzane tylko z myślą o korzy
ściach dla całej ludzkości, a osoby
na których przeprowadza się takie
eksperymenty powinny być o nich
szczegółowo poinformowane i wyra
zić na nie zgodę. Zasady te przyjął
rząd Stanów Zjednoczonych w 1953
roku.
Były współpracownik Biura Wy
wiadu 1 Badań Departamentu Stanu,
dziennikarz John Marx vierdzl, iż
admirał S. Turner, dyrektor CIA,
w piśmie do senackiej komisji do
spraw wywiadu „poważnie znie
kształcił” fakty związane z progra
mami CIA w dziedzinie badań mo
żliwości kontrolowania
zachowań

NADAL PRÓBY PARALIŻOWANIA
EL KTO BĘDZIE NASTĘPCĄ MAKARIOSA?
s U CIECZKA I PO KLASK DLA NIEJ
ee

Sytuacja na Bliskim Wschodzie nie
schodzi z pola widzenia. Niestety —
jest ona skomplikowana nie tylko
nie wygaszonym konfliktem izrael
sko-arabskim, ale także wewnętrzny
mi podziałami w świecie arabskim.
Niedawne starcia zbrojne między
Egiptem i Libią w Istocie odzwier
ciedlają dwa różne punkty widzenia
na sytuację polityczną i jej dalszy
rozwój na Bliskim Wschodzie.
Ostatnio, jak kiedyś czynił to Kissinfcer, udał się w ten rejon z określoną misją amerykański sekre
ta.'* stanu — C. Vancc. W dniu je
go powrotu do Waszyngtonu komen
tator Reutera napisał: „Wielkie na
dzieje, z jakimi pojechał Vance, nie
ziściły się prawie wcale”. Trzy ty
godnie temu, po rozmowach z izrael
skim premierem — Beginem, prez.
Carter optymistycznie oznajmiał, że
zwołanie konferencji genewskiej w
paHzierniku jest bardzo prawdopo
dobne. Teraz Vance, kiedy
poznał
punkty widzenia Tel Awiwu na
zwrot okupowanych terytoriów arab
skich i problem palestyński, wie, że
przekonanie prezydenta było pozba
wione podstaw. Izrael znów bowiem
okazuje paraliżujący postęp upór.
Utrzymywanie się obecnego stanu na
Bliskim Wschodzie nie wróży nicze
go dobrego. Łatwo o generalniejszy

konflikt — z wszystkimi następstwa
mi.
W szerszych wymiarach dwa pro
blemy hamują obecnie dalszy rozwój
procesu odprężeniowego: trwający, a
nawet wzmagający się wyścig zbro
jeń oraz właśnie konflikt blisko
wschodni.
Zmieńmy teraz temat, aby powró
cić do s. tuacji na Cyprze. Piszemy:
powrócić, gdyż na łamach „Odgło
sów” — i na tym miejscu i w więk
szym artykule L. Włodkowskiego *)
— przedstawialiśmy, jakie złożoności
do życia politycznego wyspy wnosi
śmierć prez. Makariosa.
Największa z nich obecnie — to
fakt, że administracja Turków cy
pryjskich i rząd w Ankarze prowa
dzą akcję przeciwko międzynarodo
wemu uznaniu następcy zmarłego
jako prezydenta całego Cypru. Tu
recki minister Spraw Zagranicznych
np. powiedział publicznie, że nowy
prezydent może siebie uważać tylko
za przywódcę Greków cypryjskich.
Również z innych wypowiedzi dyplo
matów tureckich wynika, że zamie
rzają oni wykorzystać śmierć Maka
riosa do przeforsowania swych kon
cepcji rozwiązania problemu Cypru.
A kto ma najwięcej szans, aby zo
stać nowym prezydentem?
Zdaniem wielu obserwatorów —

JER Z Y C Z E C H
Spiros Kiprianu, wieloletni minister
Spraw Zagranicznych, liczący 44 la
ta. Udzieliła mu już poparcia wpły
wowa Partia Ludu Pracującego Cy
pru, uznając, że jedynie on może
zapewnić kontynuację polityki Makariosa. Kiprianu
niejednokrotnie
wypowiadał się za utrzymaniem sil
nego rządu przy akceptowaniu żą
dań Turków utworzenia dwuczęścio
wego państwa federalnego. Obstaje
również przy tym, że terytorialnie
część turecka powinna odpowiadać
procentowi ludności (18 proc.), a uchodźcy greccy powinni mieć mo
żliwość powrotu do swych domów
w tej strefie.
I raz jeszcze zmieniamy temat.
Z więzienia włoskiego, a ściślej
szpitala wojskowego uciekł zbrod
niarz wojenny — Herbert Kapplcr,
skazany na dożywocie za masakrę
ponad 300 osób. Dziś znajduje się w
bliżej nieokreślonym miejscu na te
renie RFN. Wybrał ten kraj na
schronienie, gdyż konstytucja
zachodnioniemiecka utrudnia jego eks
tradycję. Wniosek o jej dokonanie
natychmiast po ucieczce wysłał rząd
włoski.
Większość prasy RFN-owskiej obawia się trwałych reperkusji poli
tycznych ucieczki Kapplera, zwłasz
cza dla stosunków z Włochami. Ale
niektóre tytuły, a nawet politycy
przyklasnęli jej. Np. przywódca opo-

(C)
zycji +- Helmut Kohl oświadczył
wręcz: „Dobrze się stało, że po 30 la 
tach więzienia chorego Kapplera
dram at dobiegł obecnie końca ".
Ten rodzaj reakcji może bardzo
niepokoić. Rozgr*esza przecież zbrod
niarza wojennego, ujawnia klimat,
który utrzymuje się w określonych
kołach społeczeństwa zachodnioniemieckiego. Z tego więc głównie po
wodu
odnotowujemy
wydarzenie,
które — taka to symboliczna zbież
ność — miało miejsce niemal w
przededniu 38 rocznicy napaści hit
lerowskich Niemiec na Polskę i wy
buchu II wojny światowej.
Rządy Brandta i Schmidta niemało
zrobiły, aby włączyć RFN w proces
odprężenia. Każdy jednak krok w
tym kierunku spotyka się z krytyką
opozycji CDU/CSU. Jeszcze gorzej,
gdy niektórzy opozycyjni politycy
próbują swoimi wypowiedziami ko
kietować kręgi faszystowskie i odwe
towców.
Zadowolenie z faktu, że zbiegł je
den ze zbrodniarzy okazują w RFN
przede wszystkim ci, którzy raz po
raz zwracają się z apelami o złago
dzenie kary przestępcom wojennym.
Nie ulega najmniejszej wątpliwości!,
że częstokroć nie chodi' Im o nic in
nego, Jak tylko o polityczną rehabi
litację hitleryzmu.

W. SŁAW SKI
•) „Niespokojna wyspa" I „wyspa
pełna nienawiści” — O dgłosy nr 3.1.
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K siążek p ro fe s o ra
A n to n ieg o
K ę p iń 
skiego nie p o trz e b a
re k la m o w a ć , bo
1
ta k
z n ik a ją
one
b ły sk a w iczn ie
i
k się g a rsk ie j
la d y .
Je śli Je d n a k uda się
ko m uś tra fić jeszcze
n a ,.P sy ch o p a tie " to
n ależy te n to m n a 
ty c h m ia st
k upić.
J e s t to j u i o sta tn ie
dzieło p ro f. K ę p iń 
sk ie g o ,
m o n o g ra fia
p isa n a w końcow ym
Lssśssśssśsśśśssśss
e ta p ie
Jego ś m ie r
te ln e j c h o ro b y . Je j
p rzy g o to w an iem
do
d ru k u
u sta le n ie m
ty tu łó w rozdziałów , p rz y p isa m i, u je d n o lic e n ie m te rm in o lo g ii,
w reszc ie k o n ieczn y m i p o p ra w k a m i z a ją ł się J a n M asłow ski,
k tó ry czuw a n a d c a ło k sz ta łte m dzieł p ro f K ępińskiego.
T ak , ja k 1 w p rz y p a d k u in n y ch )ego k sią żek , ta k i ta.
tr a k tu ją c a o ty p a c h osobow ości 1 p sy c h o p a tii, pogłębi raszą
w lodzę o s y tu a c ji psy c h iczn ej I społecznej człow ieka. P o 
zw oli lepiej — bo tego n igdy nie m ożna zrobić d o końca
— poznać Innego czło w iek a, będzie nam (atw lcj zrozum ieć
m o ty w y 1 przy czy n y jego zach o w an ia.
F ozw oll w reszc ie
b a rd z ie j zro zu m ieć sam ego siebie.
„W spółczesne w a ru n k i naszej cy w ilizacji u tr u d n ia ją p rz y 
ję c ie o d po w ied zialn o ści za sie b ie 1 za otoczenie, u tr u d n ia ją
też w y ła d o w a n ie te n d e n c ji tw ó rczy ch p o staw a
k o n su m p 
c y jn a w y ra ź n ie p rzew aża n a d p o sta w ą tw ó rczą, w reszcie n e 
g a ty w n y n ie ra z sto su n e k u czu cio w y do o taczając eg o św ia ta
p o w o d u je , że „ b io rę ” przew aża n ad „ d a ję ” .
C złow iek nie
Jest sk ło n n y do o b d a rz a n ia uczu ciam i p o zy ty w n y m i św ia ta ,
k tó r y Jest m u o b o ję tn y , a n a w e t w ro g i” — pisze p ro f. K ę
p iń sk i.
„ P sy c h o p a tie ” to Jedno z n a jb a rd z ie j z w a rty c h 1 k o m 
p o zy cy jn ie p rz e jrz y sty c h dziel p ro f. K ępińskiego. D zięki te 
m u Jego k siążk a będzie czy ta n a
nie ty lk o przez w ąskie
g rono sp e cjalistó w , ale ta k ż e I przez szersze g ro n o c z y te ln i
kó w n ie — sp ecjalistó w . 1 to iest jeszcze je d e n Isto tn y w a
lo r w iększości p ra c p ro f. K ępińskiego.

ODGŁOSÓW

A n to n i K ęp iń sk i
182, cen a zł «5.

„ P sy c h o p a tie ” ,

PZW L,

W -w a

IB77,

1

ZDARZENIA I ZWIERZENIA

„PSYCH O 
PATIE"

s tr ,

SŁOWNIK PISARZY
Gabriel Korbut był wrogiem
krytyki literackiej, za zadanie
nauki o literaturze uważał je
dynie ustalanie faktów literac
kich, odrzucając interpretacją i
ocenę. Nie miał racji, bo re
cenzja, krytyka, esej — to tak 
że fakty literackie. Ale właśnie
dzięki Gabrielowi Korbutowi
mamy ów pomnikowy zapis —
bibliografię obejmującą piś
miennictwo polskie od począt
ków aż po rok 1918.
Ów zapis bibliograficzny no
si nazwę jego twórcy, mówi
się na przykład: „książka od
notowana w Korbucie”.
Minęły lata i Polska Akade
mia Nauk, ściślej Instytut Ba
dań Literackich opracował w
ramach „Bibliografii literatu
ry polsikiej „Nowy Korbut” —
czterotomowy „Słownik współ
czesnych pisarzy polskich”.
Było to wydarzenie w lata-ch
1963—1965 — olbrzymie
i
w ogóle była ta publikacja otoczona legendą.
Jej główny zrąb zawierał opracowania bio-bibliograficzne
826 pisarzy, badaczy literatury

roku 1950 W tej serii górną,
oraz przedstawicieli dyscyplin
graniczną datą jest rok 1965.
pogranicznych nie uwzględnio
Wyznaczenie
takich
ram
nych przez Gabriela Korbuta
chronologicznych było wyni
w drugim wydaniu „Literatu
kiem przyjęcia zasady piętna
ry polskiej (1929—1931)” oraz
stoleci jako okresów, które bę
w dodatku obejmującym lata
dą stanowiły podstawę do wy
1931—1934. Ow suplement Kor
odrębniania
kolejnych serii.
but zatytułował
po
polsku
Tak więc trzecia seria „Słow
„Dopełniaczem”.
nika” obejmie pisarzy debiutu
Dla „Nowego Korbuta” z lat
jących w latach
1965—1980,
sześćdziesiątych granicą był rok
czwarta poświęcona będzie li
1950. Obejmował on autorów,
terackim
generacjom z lat
którzy debiutowali do tego ro
1980—1895.., i tak dalej.
ku.
Na razie ukazał się tom za
Zanim się jednak obejrzeliś
wierający dane o pisarzach,
my, minęło od tamtej granicz
których nazwiska rozpoczynanej daty lat dwadzieścia sie
dem. Wkroczyły
na
arenę , ją się na litery od A do K.
Tom drugi obejmie L—T, tom
literacką nowe roczniki pisa
trzeci U—Z, Wynika z tego, że
rzy. Ba, oi, którzy wkroczyli
najwięcej mamy pisarzy o na
w pierwszych latach pięćdzie
zwiskach zaczynających się na
siątych, powoli zaczynają prze
litery U, W i Z.
chodzić w szeregi nobliwych
seniorów... Więc jak z „No
Dzieło to, opracowane przez
wym Korbutem”?
zespół pod redakcją Jadwigi
Parę drai temu, dzięki przy
Czachowskie.i, jest tak znaczą
jaznej uprzejmości
pewnego
ce, że aż strach cokolwiek mu
starszego pana (zastrzegł sobie
wypomnieć. A jednak... Czy
anonimowość)
otrzymałem
to zbyt mała obiektywizacja
pierwszy tom nowej serii „Sło ■ materiału informacyjnego ety
wnika” poświęcanego pisarzom,
inne przyczyny sprawiły, że w
którzy rozwinęli twórczość po
notach biograficznych mamy

tzw, nierówny podział. Po*
służę się przykładem dwu łódz
kich pisarzy, bo tych znam
najlepiej.
Tak więc o Tadeuszu Chróśelelewsklm „Słownik”
pisze
m.in., że „był
wizytatorem
szkół artystycznych (...), zorga
nizował Ośrodek MetodycznoProgramowy przedmiotów spe
cjalistycznych (...) Współdzia
łał w założeniu Łódzkiego To
warzystwa Sztuk
Pięknych,
Towarzystwa Przyjaciół
1lic i Towarzystwa Przyjaciół
Łodzi. Przyczynił się do zor
ganizowania Muzeum Tkactwa
oraz rozbudowy Muzeum Ar
cheologie/no-Etnograficznego...”
O Wiesławie Jtżdżyńskim
natomiast nie wzmiankuje się
tego, że w latach 1958—1964
był
redaktorem
„Odgłosów”.

naczelnym

Są to, oczywiście, drobiązgl,
ale w tego rodzaju dziele nau
kowym, jeśli nawet nie rażą,
to przynajmniej usprawiedli
wiają odnotowanie w felietonie.
Ale — powtarzam —.owe dro
biazgi i przeoczenia (bo są i
tak;e) bibliograficzne nie pod
ważają wysokiej rangi dzieła.

W ID O K

„W IELK IE K O N F LIK T Y ”
Do tej p o ry w c y k lu „ Ś w iat od p o d sz ew k i’* ukazały ste
n a s tę p u ją c e to m y : „P rzy g o d a z p o lity k ą ” . „N ow e p ro b lem y
sta re g o ś w ia ta ” 1 „ K o n ty n e n ty d a le k ie I b lisk ie ” . P ierw sze
d w a p o św ięco n e b y ły pow oli u stę p u ją c e m u n ap ię c iu w sto
su n k a c h m ię d z y n a ro d o w y c h , trzeci b ył p re z e n ta c ją ró żn y ch
re jo n ó w św ia ta z po m in ięciem Je d n ak d w u w ażn y c h n a po
lity c z n e j m ap ie: In d o ch ln 1 B ilskiego W schodu.
P o n iew aż
o b a te re jo n y przez la ta b y ły a Bliski W schód Jest n ie s te 
ty w dalszym ciągu a re n ą głębokich k o n flik tó w , w y d aw cy
zd ecy d o w ali, że ty m zag ad n ien io m pośw ięcić n ależy oddziel
n ą p u b lik a c ję . Je st n ią książka E rn esta S k alsk ieg o „W iel
k ie k o n flik ty ’’, cz w a rty tom „Ś w iata od p o d sz ew k i” , c z w a r
ty n ie ja k o p rz e w o d n ik
po n a jw a ż n ie jsz y c h
p o lity czn y ch ,
p ro b le m a c h n aszej w spółczesności.
T om ..W ielkie k o n flik ty ” podo b n ie Jak i p o p rz e d n ie p u 
b lik a c je c y k lu , w sposób p rz y stę p n y 1 in te re s u ją c y porusza
tr u d n e p ro b lem y . W p row adzono w nim rów nież now ą fo r
m ę. Do te j p o rv w y p o w ia d a ł się sam a u to r, lub te ż je d e n
7. Jego rozm ów ców
T u ta j w p ro w ad zo n o d y sk u sję z u d zia
łem k ilk u u czestn ik ó w Są nim i znani d z ie n n ik a rz e : W oj
ciech G lełżyński, K azim ierz D ziew anow ski.
W iesław G ó r
n ic k i I D aniel P a sse n t. M am y w ięc ró żn o ro d n e p u n k ty w i
d zen ia o m a w ia n y c h sp ra w K siążka sk ła d a się z trz e c h z a 
sad n iczy ch zag a d n ie ń , k tó ry m E rn e s t S k alsk i d ał n a s tę p u 
ją c e ty tu ły : „W yścig n a ro d ó w ” , „B liski W schód 1 o k o lic e ”
o ra z „W ietnam w o g n iu ” . .
C z y te ln ik ó w k tó rzy ce n ią sobie cykl ,S w lat od p o d sz ew 
k i” In fo rm u je m y że w p rz y g o to w a n iu z n a jd u je się J u t k o 
le jn a p u b lik a c ja B ędzie nią k siążk a „S ąsledzl 1 p rz y ja c ie le ” .
E rn e s t S k a lsk i „W ielk ie k o n flik ty ” .
M łodzieżow a A g en rja
W y d aw n icza. W -w a 1977, s tr . 203, ce n a zł IN.—

„A Z JA PATRZY N A C H IN Y ”
S ta n isła w a G łąb iń sk leg o ,
d z ie n n ik a rz a 1 p u b lic y stę , ko
m e n ta to ra P olskiego R adia 1 T elew izji w ielo letn ieg o k o re s
p o n d e n ta P A P na D alekim W schodzie 1 w USA, czy teln icy
z n a ją p rzed e w szy stk im ja k o a u to r a książek p ośw ięconych
p ro b le m a ty c e c h iń s k ie j, k tó rą z a jm u je się od lat. B estselle
ram i sta ły się jego książki ..A m ery k a p a trz y na C h in y ”
o raz „M ao I In n i" T łu m ac zo n e są o n e rów nież na obce ję 
zy k i G łąb lń sk l Jest ró w n ież a u to re m pow ieści p o lity czn y ch ,
k tó r e ró w nież cieszyły się w ielka p o p u la rn o śc ią w śród czy
te ln ik ó w — „W ieży B abel nad East R lv e r” 1 „R oku P ło 
n ąceg o K d n la” . T ym razem S tan isław G łąb lń sk l p ro p o n u je
n am d łu g a podróż T a k o nie.1 pisze: .T rasa jej p o p ro w a 
dzi przez całą n iem al A zję P o łu d n io w o -W sch o d n ią do s to 
licy T a jla n d ii — B a n g k o k u n a stęp n ie na północ, n iem al w
sam o c e n tru m k o n ty n e n tu a z ja ty c k ie g o — do N epalu, stąd
zn o w u na p o łu d n ie — do New D elhi B ędzie to — w łaściw ie
by ła to — podróż p raw d ziw a. A w ięc nie podróż po m ap ie
1 p rzy pom ocy książek przeźroczy czy film ów . R ozpoczęła
się p ew nego zim ow ego p o ra n k a 1974 ro k u na w arszaw sk im
lo tn isk u O kęcie i w iosną '.ego ro k u
na ty m lo tn isk u się
s k o ń c z y ła ” T ę pod ró ż S ta n isła w G łąb lń sk l opisał w r e p o r 
ta ż a c h ' sk ła d a ją c y c h się n a tom „A zja p a trz y n a C h in y ",
k tó ry n a k ła d e m „K siążk i I W iedzy” o sta tn io się u k azał
G łąb lń sk l nio zw iedził w ielu a tra k c y jn y c h m iejsc, k tó re
z n a jd o w a ły się n a tra s ie p odróży. S p o ty k a ł się n a to m ia s t 7.
m in istra m i sp ra w zag ra n ic z n y c h ,
ro zm aw iał z czło n k am i
p a rla m e n tó w , p rzy w ó d cam i
różnych p a r tii p o lity czn y ch ,
d ziałaczam i m łodzieżow ym i 1 zw y k ły m i ludźm i. W szystko to
m iało n a ce lu z e b ra n ie Jak n a jw ię c e j w iadom ości
o C hi
n a c h k tó re są głów nym te m a te m książki choć n ie były
celem podróży. A m oże ra c z e j były, bo p rzecież, la k pisze
a u to r : .....C hin, C hińczyków l ślad ó w c h iń sk ic h w pływ ów
p o sz u k iw ałem w Azil. Z ałożeniem bow iem m o jeg o w o jażu
by ło z e b ra n ie m a te ria łu n a te m a t sto su n k ó w C hin z k r a 
jam i A zji P o łu d n io w e j, P o łu d n io w o -W sch o d n iej, a częściom
wo i Ś ro d k o w e j” .
W e fe k c ie czy teln ik k sią żk i S ta n isła w a G łąb iń sk leg o m o tt
się te ra z do w ied zieć. Jak A zja p a trz y n a C hiny.
S ta n isła w G łątiid sk i „A zja p a trz y na
W iedza, W -w a 1677, s tr . 325, cena zl 50.

Chiny”,

K siążka

t

.S Ł U G A B O Ż Y ”
W p o p u la rn e j, ta n ie j, szy b k o z n ik a ją c e j t k io sk ó w „R u
c h u ” 1 k się g a rń se rii „ K o lib ra ", p re z e n tu ją c e j k ró tsze f o r
m y p ro zy p o lsk iej 1 św ia to w e j u k a z a ła się o sta tn io pow ieść
E rsk in e C aldw ella „S ługa boży’’ C aldw ell cieszy się w śród
p o lsk ich czy teln ik ó w d u żą p o p u la rn o śc ią ,
p rz y p o m n ijm y
w ięc ty lk o , że Je st a u to re m m ln „D rogi ty to n io w e j" . „P o
le tk a p an a B oga” , „ T a ra p a tó w lip co w y ch ” ,
„C hłopca z
G eo rg ii", „Ziem i tr a g ic z n e j” , „ J e n n y " .
P re z e n to w a n y tu
„S łu g a boży” uk azał się w ro k u 1936 a Jego pierw sze p ol
sk ie w y d a n ie o p u b lik o w a n e zo stało dość daw no, bo w ro k u
1959.
D obrze w ięc, że m am y o k a z ję znów do te j pow ieści
w ró cić. Tym b a rd z ie j, że Jest ona b ard zo c h a ra k te ry s ty c z 
na d la tw órczości C aldw ella. G ro tesk o w y
obraz głęb o k iej
p ro w in cji P o łu d n ia m a lu je p isarz przy pom ocy zjad liw eg o ,
rzarne.go h u m o ru . T y tu ło w y
sługa
oozy to sam ozw ańczy
k azn o d zieja,
k tó ry działa w śród n a iw n y c h bezm yślnych
fa rm e ró w .
Pod pozorem oczyszczenia dusz z grzechów
1
w y stę p k ó w , czyli w y p ęd za n ia d ia b ła zza sk ó ry — p rzed się
b io rczy S em on D ye re a liz u je sw ój p o d sta w o w y cel. O grabia
fa rm e ró w z czego się da.
C aldw ell d o sk o n a le poznał życie w p o łu d n io w y ch sta n ach
ITSA. Był sy n e m p a sto ra
1 to w arzy sz y ł ojcu w licznych
w ę d ró w k a c h m isy jn y c h po tych te re n a c h . N im p o d jął studia
n a u n iw e rsy te c ie w W irginii, w m łodości w y k o n y w a ł różne
zaw ody. Był ro b o tn ik ie m w ta r ta k u , z b ierał baw ełnę, p ra 
co w ał Jako k iero w ca, k u c h a rz 1 k e ln e r W ro k u 19J5 ro zp o 
czął p ra c ę d z ie n n ik a rsk ą . J a k o re p o rte r d o ta rł do M eksyku.
H iszp an ii, C zechosłow acji, C hin, M ongolii, ZSKR. Po w o jn ie
był ró w n ież k ilk a k ro tn ie w Polsce.
F.rskine C aldw ell „S ługa h o ży ", tłu m aczy ł K. Z arzeck i, KiW,
W -w a 1977, s tr . 221, r e n a zł 12.
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PRZYCZYNEK DO DZIEJÓW
BIBLIOTEK W ŁODZI

Schyłek XIX stulecia to okres niezwykle ważny dla
spraw książki w Lodzi. Szybki
rozwój księgarstwa, moderniza
cja i uruchamianie nowych
drukarń nie pozostały bez zwią
zku z zainteresowaniem książką
wśród społeczeństwa. Łodzianie
gromadzą prywatne księgozbio
ry, rodzą się początki bibliofil
stwa, powstają pierwsze biblio
teki o charakterze publicznym,
dostępne dla najszerszych krę
gów społecznych. Działające w
tym czasie na ziemiach polskich
towarzystwa kulturalne i oświa
towe były pierwszymi organi
zatorami czytelnictwa powsze
chnego. Należałoby tu wymie
nić założone w 1880 r. na te
renie zaboru pruskiego Towa
rzystwo Czytelń Ludowych, ga
licyjskie Towarzystwo Szkoły
Ludowej (1891) czy Polska Ma
cierz Szkolna (1906). Do ak,'jl
tworzenia bibliotek powszech
nych w' Łodzi włączyły się: Od
dział Łódzk) Towarzystwa Kul

tury Polskiej, Towrzystwo Krze
wienia Oświaty, Towarzystwo
Oświatowe „Wiedza" oraz te
renowe koła Polskiej Macierty
Szkolnej. Mimo stałych trud
ności finansowych 1 przy nie
chętnym lub wręcz wrogim
stosunku władz, udało się o tworzyć szereg bibliotek i zgro
madzić, dzięki ofiarności społe
czeństwa. kilkadziesiąt tysięcy
tomów.
Po zajęciu Łodzi przez woj
ska niemieckie w 1914 roku
wytworzyła sie sytuacja sprz>jająca pracy oświatowej, oży
wiło sie życie kulturalne. Pr<ejawiające
duża
aktywność
stronnictwa
robotnicze obok
nielegalnej działalności polity
cznej. organizowały instytucje
legalne, m. in. stowarzyszenia
oświatowe.
Z inicjatywy Polskiej Partii
Socjalistycznej w 1915 r. po
wstało na terenie Widzewa Ro
botnicze Towarzystwo Ośwlalowe „Naprzód". Jednym z aspe

któw pracy oświatowej Towa
rzystwa było upowszechnianie
czytelnictwa i organizowanie
życia kulturalnego w lokalach
robotniczych herbaciarni i tzw.
„tanich kuchniach”. „Naprzód"
zainicjowało też pierwsza w Ło
dzi systematyczna akcje nau
czania pozaszkolnego — kursy
dokształcające w zakresie sied
miu klas szkoły podstawowej.
Wśród działaczy RTO „Na
przód” zwraca uwagę postać dr
Klemensa
Jana
Lipińskiego
(1K83—1916), lekarza, aktywne
go działacza PPS-u. współpra
cownika i członka kolegium
redakcyjnego „Łodzianina". Li
piński posiadał duża bibliotekę
prywatną, zasobna w dzieła
z dziedziny nauk historycznych
i społecznych, literatury i me
dycyny. Księgozbiór ten, prze
kazany na rzecz społeczeństwa
stał sie, podstawa biblioteki or
ganizowanej prze* RTO „Na
przód'1. Mieściła się ona w lo
kalu „taniej kuchni” przy ul.
Rokicińskiej 62 (dziś Armii
Czerwonej). Po śmierci Lipiń
skiego w czasie epidemii tyfu
su 15 lutego 1916 r„ bibliotekę
nazwano jego imieniem.
Fragmentaryczne Informacje
o działalności biblioteki w śro
dowisku robotniczego Widzewa
przynosi publikacja Jana Au

gustyniaka (Informator m. Lo
dzi na r. 1920). Dane dotyczą
dziesięciu miesięcy 1920 r. W
tym czasie biblioteka liczyta
ok. 2 tys. woluminów i zareje
strowała 300 czytelników orar
4148 odwiedzin. Z biblioteki
korzystali w przeważającej mie
rze robotnicy i młodzież. Wy
pożyczono przeszło 10 tys. ksią
żek, przy czym największym
powodzeniem cieszyła sie bele
trystyka (niemal połowa wypo
życzonych książek) I literatura
młodzieżowa. Nieznaczny pro
cent wypożyczeń stanowiła poez*n i literatura naukowa.
Biblioteka istniała do 1939 ro
ku. W pierwszych miesiacarh
okupacji Niemcy przystąpili do
likwidacji
polskich bibliotek.
Rckwirowano również wleksze
księgozbiory prywatne. Książki
palono badź wywożono na prze
miał do papierń) w Pabiani
cach. Część przejętych zbiorów
zmagazynowano w nie ukończo
nym budynku Miejskiej Biblio
teki PubMcznej i w Archiwum
Wojewódzkim, gdzie zrzucone
na stosy, częściowo zniszczone,
przetrwały do końca wojny.
Widzewska biblioteka Im. Kle
mensa Lipińskiego podzieliła
wojenne losy książki polskiej.

źródłem obiektywnych informacji
o ewentualnym istnieniu UFO”.
J. A. Hynek pracuje też nad ksią
żką, podstawą dla której jest tych
701 nie wyjaśnionych przypadków.
A poza tym warto pamiętać, że
doniesienia o UFO nie ogranicza
ją się tylko do obszaru USA, ale
pochodzą też z wielu innych kra
jów. Tak więc znów nic nie wy
jaśniono, a wszystko zaczyna się
od nowa, albo raczej trwa dalej.1
Tego lata próbowano też wyja
śnić inną tajemnicę, która od 1908
roku nurtuje świat, a mianowicie
tajemnicę „Meteorytu Tunguskie
go”. Od dłuższego czasu uniwer
sytet w Tomsku organizuje co ro
ku wyprawy w rejon górnego
biegu rzeki Niżnaja Tunguska,
gdzie nadal poszukuje się śladów
tego, co tu spadło w 1908 roku.
?.e nie był to zwykły meteoryt,
ó tym już dokładnie wiadomo.
Niektórzy upierają się przy hipo
tezie, że był to statek kosmiczny
nieznanej a dalekiej cywilizacji,
który uległ katastrofie. Inni ku
komecie się przychylają. Była i
taka hipoteza, która głosiła, ze to
czarna dziura przez Ziemie prze
leciała.
Badacze z Tomska doszli do
wniosku, że pędzące przez atmo
sferę ciało musiało wytworzyć u
czoła ogromną ilość pary, która
doprowadziła do wybuchu. A jeśli
•ak, to w pokładach torfu powin
ny być drobinki ciała, które w
parę się zamieniło, a później roz
proszone skrystalizowało. I ta
kie drobinki znaleźli. Tajemnicy
to nie wyjaśniło, ale krok na
drodze do lej rozwiązania zro
biono. Wiemy już o „Meteory
cie Tunguskim” trochę więcej,
ale nadal nić nie wiemy.
Tego lata uczeni wzięli się też
m „Trójkąt Bermudzki". W lip-

cu w rejon ten popłynął radziec
ki statek „Wiktor Bugajew”, a
później dołączą do niego ieszcze
trzy statki radzieckie i pięć ame
rykańskich. Wyprawa ta sygno
wana
kryptonimem „Polymod”.
ma przyczynić się do wyjaśnienia
tajemnicy „Diabelskiego Trójką
ta”, ale okazuje się, że takich
miejsc jest na kuli ziemskiej do
kładnie 10 i są one rozmieszczo
ne regularnie, po pięć po każdej
stronie równika i co 72 stopnie
szerokości geograficznej
każda,
a poza tym pokrywają się mniej
więcej z występującymi anoma
liami magnetycznymi. Na przy
kład po przeciwnej stronie kuli
ziemskiej — jako odpowiednik
„Trójkąta Bermudzkiego” — leży
między Japonią. Marianami ! Fi
lipinami
bardzo niebezpieczne
„Diabelskie Morze”.
Na temat
tych niebezpiecznych miejsc jest
kilka hipotez, ale o tym może
przy innej okazji. Wyników ba
dań wyprawy „Polymod" jeszcze
nie ma, tak więc i w tej spra
wie nadal nic nie wiemy.

M AREK C Z E C H O W S K I

PROPOZYCJE

PRAWDZIWY KONIEC WAKACJI
Nie ma co ukrywać i udawać,
że nic się nie stało. Trzeba praw
dzie spojrzeć w twarz i przyznać
się, że oto nadszedł koniec waka
cji. Znów ulica Piotrkowska za
roi się tłumami wypoczętych, skorycłr do pracy ludzi. Rozdzwonią
się telefony, a więc 1 trudno bę
dzie o\połączenie. W kinach zro
bi się rlok i do teatru ludzie pój
dą. Sierpień 1977 roku dobiega
końca, zostało kitka dni zaledwie.
Rozpoczęły się już powakacyjne
powroty. Maluczko, a nowy rok
będziemy witali, bo ten 77 szyb
ko już nam zleci ,i niektórzy oka
żą się o rok starsi, a inni nie.
Nim jednak wakacje dobiegną
końca, spróbujmy zrobić ich pod
sumowanie, jak to jest w dobrym
zwyczaju nie tylko u głównych
księgowych, którzy bez bilansu
żyć nie mogą. Jakież zebranie,
jakaż akcja może odbyć się bez
podsumowania? Czyż wakacje ro
ku 1977 będą mogły być ważne,
jeśli nie zostaną podsumowane?
Nie. I tak się też nie stanie.
Lato mieliśmy tego roku nie
zbyt udane (o czym wszyscy do
brze wiedzą. Żywioły nam się tro
chę rozszalały, więc 1 powódź by
ła, i trąba powietrzna, oo na bi
lansie gospodarczym nam się naj
lepiej nie odbije. Ale to inna
sprawa 1 wcale nie wesoła. Nato
miast „Lato z radiem” było nad
wyraz udane tego roku, jak co
roku zresztą. Nowe głosy się w
tym „Leci* s radiem’’, pojawimy,

a Jeden głos to mi bardzo przypo
mina glos Wlodzia Luszczykiewicza z Łódzkiej Rozgłośni PR, któ
ry to Włodzio Łuszczykiewicz
umówił się był ze mną 4 lipca
1977 roku o godzinie 14 i do tej
pory nie przyszedł. Gdybym mógł,
zadedykowałbym mu piosenkę
pod tytułem: „Jak się masz, niesłowny Włodziu?”, ale nie wiem,
czy taką ktoś napisał. Z przyjem
nością więc słuchałem głosu Pana
Włodka, płynącego na falach ete
ru, a sprawa, którą mieliśmy za
łatwić. pozostaje nie załatwiona.
Tego lata zdarzyło się jednak
to i owo jeszcze. Oto — jak do
niosło parę gazet — rozwiązano
wreszcie tajemnicę UFO, czyli
niezidentyfikowanych
obiektów
latających. Rozwiązano ją osta
tecznie, „choć nie do końca", a
dokonał tego amerykański tygod
nik „Science”. Okazało się, ze
dowództwo amerykańskiej floty
powietrznej zgromadziło w ciągu
20 lat 12.618 różnego rodzaju mel
dunków obywateli USA o róż
nych nie wyjaśnionych zjawi
skach, jakich ci byli świadkami,
a które „podpadały” pod formu
łę UFO. Wnikliwe badania tych
meldunków pozwoliły eliminować
większość z nich i tylko 701 nie
można do dziś w żaden sposób
wyjaśnić.
Tych 701 doniesień wziął na war
sztat amerykański astronom —
James A. Hynek. Chce on wyda
wać biuletyn, który „iwa stać sie

Niewiele wyjaśniliśmy sobie te
go lata, to może i dobrze, bo bę
dzie co robić jesienią. Ogólnie
jednak rzecz biorąc, to lato nie
udało się nadzwyczaj i może do
brze. że się skończyło, co też na
tchnęło mnie rewelacyjną my
ślą, aby udać się wreszcie na
urlop, co niniejszym czynię.

M A RCIN R O D A K
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♦ JUBILATKA Z KSIEŻIGG MŁYNA
♦ POCZĄTKI tODZKKGO IEA1R0
Nad rzeczką Jasienią, na prze
cięciu z dzisiejszą ul. Przędzalnianą. z dawien dawna stał młyn
wodny,
należący do łódzkiego
Probostwa- Od tego młyna naj
bliższa okolica
przyjęła nazwę
Księży Młyn.
W 1823 roku posiadło młyńskie
*>a podstawie kontraktu wleczysto-dzierżawncgo przeszło w po
siadanie farbiarza z Chodzieży,
Karola Bogumiła Saengera, któ

ry to zobowiązał się przebudować
młyn na folusz, czego jednak nie
uczynił. W dwa łata później,
przy urządzaniu osady lniarskobawełniarskiej, zwanej Łódką,
Księży Młyn został włączony w
obręb nowego osiedla. W tymże
czasie Sacnger na podstawie od
powiedniej umowy przekazał swe
prawa do posiadła
młyńskiego
na rzecz fabrykanta z Saksonii,
Krystiana Fryderyka Wcndischa.

przybyłego do Łodzi w 1824 roku.
Nowy właściciel Księżego Młyna
zobowiązał się przed władzami,
że w ciągu dwóch lat zbuduje
na tym terenie przędzalnię ba
wełny,
niezbędną dla dalszego
rozwoju Łodzi.
Wendisch dotrzymał zobowią
zania. Pierwsza przędzalnia ba
wełny w Łodzi ruszyła już w
1827 roku, czyli 150 lat temu.
Zachował się jej współczesny »•
pis: „Budowla ta o dwóch pięt
rach, murowana massiv,
dach
gontem kryty, z dwoma facjata
mi do roból fabrycznych na da
chu urządzonymi. Obok ściany po
dłużnej tejże budowli poczynając
od stawu przechodzi rynna, która
prowadzi wodę na koło, nadając
ruch całej fabryce (...). Dach po
dzielony na dwie kondygnacje, z
których jedna na warsztaty,
druga na skład przeznaczona”.
— Przy samej grobli, na wprost
stawu,
stanął dom mieszkalny
„dyrektora” fabryki. Był to bu
dynek parterowy, kryty gontem,
zachowany do dziś w mało zmie
nionej postaci.
Przedsiębiorstwo Wendischa iabralo dużego rozmachu.
Nagła
śmierć właściciela przędzalni w
1830 roku
przerwała pomyślny
dotąd rozwój zakładu. Znaczne
straty materialne
poniósł przy
tym prezes Komisji Wojewódz
twa Mazowieckiego, Rajmund
Bembiełiński, który zaangażował
sie finansowo w przedsięwzięcie
Wendischa- Po śmierci fabrykan
ta przędzalnia przeszła w admi
nistrację rządową,
ale gdv ta
forma prowadzenia przedsiębior
stwa okazała się niezbyt korzy
stna, sprzedano je na licytacji w
1845 roku fabrykantowi Karolo
wi Moessowi.
W 1856 roku zakład przędzal
niczy Moessa poruszała już ma
szyna parowa o sile 30 koni me
chanicznych.
Zainstalowano ją
w przybudówce dostawionej do
węższego boku
budynku przę
dzalni. W fabryce utrzymano jed
nak nadal napęd wodny, który
stosowano częściowo jeszcze w
1860 roku.

Od opisywanych tu czasów nie
wiele zmieniło się w krajobra
zie Księżego Młyna. Jak ongiś,
tak j dzisiaj górują nad otocze
niem poczerniałe od starości zwa
liste gmaehv dawnych zakładów
Scheiblcra. Pod icli bokiem przy
cupnął Stary dworek Wendischa.
Marszczy się lekko powierzchnia
stawu.
namieta.iacego początki
Łodzi rolniczej. Cicho i senr.ie
jest na nobliskim przyfabrycz
nym osiedlu, iak gdyby żywcem
przeniesionym z odległej epoki
w nasze czasy.
*
*
•
Z serii prac Instytutu Sztuki
PAN pt. Studia i materiały do
dziejów teatru polskiego, ukazała
sie publikacja Annv Kuligowssłpł
„Trudne początki”. Teatr łódzki

w latach 1844—1863”. Książka ta
wyszła nakładem Zakładu Naro
dowego im. Ossolińskich. Autor
ka, pracownik naukowy Uniwer
sytetu Łódzkiego, zadała sobie
niemało trudu, ażeby w oparciu
o skąpe
materiały źródłowe i
nieliczne publikacje
prasowe,
dać czytelnikom obszerny zarys
dziejów sceny łódzkiej
w naj
wcześniejszym okresie Jej istnie
niaPojawienie się książki Anny
Kuligowskiej powitać należy z
uznaniem,
gdyż wypełnia ona
znaczną lukę
w historiografii
łódzkiego teatru, wynikłą z bra
ku głębszych opracowań tego te
matu za lata 1844—1863. Autorka
w swej wartościowej pracy omawia „trudne początki” sceny
polskiej w Łodzi, poczynając od
pierwszych przedstawień trupy
wędrownej
Ignacego Marzantowicza w szopie zajazdu przy ul.
Zgierskiej, poprzez występy to
warzystw dramatycznych Feliksa
Pietrzykowskiego
i Wincentego
Raszewskiego w tzw. Domu Za
baw na Wólce, kończąc zaś na
przedstawieniach teatrów objaz
dowych Ludwiki Rembeckiej, Jo
zefa Barańskiego
i Juliusza
Pfeiffra w najstarszym teatrzyku
łódzkim — Paradyzie.
W książce znajdujemy ciekawie
skreślone sylwetki dyrektorów trup
teatralnych, odwiedzających Łódź
zestawy osobowe aktorów, a tak
że omówienie repertuaru, z ta
kim występowali oni przed łódz
ka publicznością. Autorka poku
siła się również o naszkicowanie
obrazu ówczesnej Łodzi, obycza
jowości jej mieszkańców, poka
zała niełatwe warunki, w jakich
musieli grać wę.drownł aktorzy,
przedstawiła stosunek miejscowej
publiczności do teatru. Przy spo
sobności
Kullgowska prostuje
szereg błędów i nieścisłości, wy
stępujących w pierwszych opra
cowaniach dziejów teatru łódz
kiego, a powtarzanych bezkryty
cznie w niektórych późniejszych
publikacjachCennym uzupełnieniem Intere
sującej zawartości książki są li
czne zdjęcia.
Znajdujemy
tu
m.in. reprodukowane ze starych
czasopism | zbiorów
archiwal
nych widoki Paradyzu, portrety
aktorów występujących na pier
wszych scenkach łódzkich, wresz
cie fotokopie afiszów teatralnych.
„Trudne początki", aczkolwiek
nie pozbawione
ambicji dzieła
naukowego,
napisane zostały
przystępnie, zapewne z myślą do
tarcia do szerszego kręgu czytel
ników. Niestety, żenująco niski
nakład — 800 egzemplarzy — z
góry wyklucza taka możliwość.
Tym bardziej, że wedle mego ro
zeznania książka ta nie dotarła
do łódzkich księgarń. W poszuki
waniu publikacji Anny Kuligo
wskiej odwiedziłem ich kilka,
wszędzie jednak z wynikiem ne
gatywnym. Na podstawie owego
rekonesansu należało by sądzić,
że nakład książki został wyczer
pany. Wcale jednak tak nie Jest.
gdyż znaleźć ją można— w ma
gazynach Składnicy Księgarskiej.
Właśnie otrzymałem ją stamtąd
za
pośrednictwem
Księgarni
Wsnółczesnej w Łodzi.
Wszystkim
wiec czytelnikom,
interesującym się przeszłością
naszego miasta, zwłaszcza zaś
dziejami teatru łódzkiego, a przy
tvm chcącym
wzbogacić swój
księgozbiór o jeszcze jedna ..łódz
ką” pozycje, radzę uczvnić po
dobnie. Naprawdę warto!

regoś dnia redaktor depeszowy
dał tytuł na czołówkę pierwszej
strony:
„Królowa holenderska
pojechała do Belgii”. A mnie się
bardzo spieszyło. W cukierence
Gostońskiego na rogu Piotrkow
skiej 1 Przejazdu czekało
na
mnie urocze zjawisko o zielonych
oczach. Nie zerknąłem więc na
wet na tytuł
i w drodze do
drzwi
podpisałem kolumnę do
druku. Traf chciał. że zecer tytularz właśnie wówczas skorzy
staj z przysługującego mu prawa
do błędu
i zamiast „królowa”
złoży} — „krowa”. Tak
więc
„krowa holenderska
pojechała
do Belgii”.
Z okazji jakiegoś święta odby
wała się w Łodzi defilada, która
jak zwykle przyjmował wojewo
da (Jaszczołt, Hauke—Nowak?) z
balkonu
pałacu
Poznańskiego
przy rogu Ogrodowej I Zachod
niej, gd^le województwo miało
swą siedzibę.
Zdanie brzmiało:
,,Pan wojewoda stał z odkrytą
głową na balkonie 1 przyjmował
defiladę”. Ale w słowie „stal”
złośliwy
chochlik
drukarski
zmienił literkę „t” na „r”. I tak
poszło do druku.
A ludziska
dziwili się tylko dlaczego pan
wojewodą robił to z odkrytą...
głową.
Ale nie tylko w „Republice” I
„Exprcssle” zdarzały się pott»^łki
w druku. Umarł papież. Naczel
ny redaktor „Kuriera Łódzkiego”
Czesław Gumkowski napisał o
zmarłym wspomnienie pośmier
tne, w którym znalazło sie m-in.
zdanie: ..Zmarły papież pochodził
z rodziny robotniczej”. Korekty
swych artykułów redaktor Gum
kowski dokonywał zawsze osobi
ście.
I tyw razem kazał
przynieść sobie szpaltę. Zawie
ziono mu ją do kawiarni „Zie
miańska”, gdzie zbierała się tra
dycyjnie brać dziennikarska
i
gdzie redaktor miał swój stolik.
Czytając artykuł Gumkowski do
szedł do wniosku,
że
zwrot

„zmarły papież” brzmi za skrom
nie w odniesieniu do osoby zmar
łego. Zrobił więc wstawkę na
marginesie: „Zmarły — ku ubo
lewaniu całego świata katolic
kiego — papież pochodził z ro
dziny robotniczej”. Ale licho i
tym razem nie spało. Zecer po
prawkę
wprowadził,
tylko
wstawkę umieścił nie po słowie
„zmarły” lecz po „pochodził”. I
w druku ukazało się: „Zmarły
papież pochodził ku ubolewaniu
całego świata katolickiego, i ro
dziny robotniczej”.
Poza tymi nieząmierzonymi za
strzykami wesołości karmiliśmy
czytelników specjalnie preparo
wanymi „kawałkami” mającymi
urozmaicić gazetę.
Ukazywały
się one
przeważnie pierwszego
kwietnia, w dniu uświęconym,
pokutującą do dziś, tradycją na
bierania bliźnich. Pomijam mało
wybredne „wiadomości”, że król
Afganistanu Amannulach przyje
chał do Łodzi | w hotelu „Polo
nia” zakochał się w pokojówce,
że na Batutach urodziło się cielę
0 dwóch głowach i sześciu no
gach. ą na Chojnach wystrzeliło
źródło repy naftowej. Potrafili
śmy się zdobyć również na inne
kawałyW jednym ■ plerwszokwietniowych uumerów „Republiki” w
dziale drobnych ogłoszeń ukazał
się anons: „Kupuję koty młode
1 stare, szare I bure. płacę naj
wyższe ceny po 2—4 złote sztu
ka. Wiadomość uiica POW nr 6.
m..„ „Jeszcze maszyna rotacyjną
nie wyrzuciła ostatnich egzem
plarzy gazety. gdv pod wskaza
ny adres pospieszyli pierwsi do
stawcy.
Najpierw przynoszono
koty pojedynczo, w ręku, potem
po kilka w koszykach, później
przywożono je furmankami
zc
wszystkich dzielnic miasta 1 oko
lic. Lokatorzy wymieuionego w
ogłoszeniu mieszkania z początku
nie orientowali sie w groźne! sy
tuacji i śmiejąc się wyjaśniali,
że to jakaś pomyłka, że nikt tu

Karol Moess zmarł w 1863 ro
ku. a przędzalnia
na Księżym
Młynie przeszła w kolejne posia
danie Teodora Krusche. Po poża
rze, który zniszczył część budyn
ku. odkupił go z przyległymi te
renami u schyłku lat sześćdzie
siątych najznaczniejszy już wtedy
przemysłowiec
w Łodzi Karol
Scheibler. Odbudował on i prrebudował starą przędzalnię, a obok niej wystawił duży, nowo
czesny gmach fabryczny, prze
znaczony na przędzalnię i tkal
nię.
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H O R A CY SAFRIN

FRASZKI LITERACKIE
ONOMATOPEJA

Różne są glosy stworzeń. Któż je tam policzy?
Pies ujada, kot miauczy, grafoman liryczy.
BILANS TWÓRCZOŚCI N. N. LITERATA:
Niedobór myśli i słów superata.
NA „KLASYKA"
Każde z jego „dzieł" (o zgrozo!)
jest klasyczną antyprozą.
'
NA „PISARZA"
Utrzymuje się z pióra, fakt to oczywisty:
do wujaszka w Kanadzie śle żebrackie listy.
O ŚLEPOCIE HOMERA
Nie znał kobiet z widzenia, więc stworzył utopię
o niezachwianie wiernej Penelopie.
NAGROBEK SATYRYKA
Dopóty się pisarstwem satyrycznym trudził,
póki samego siebie na śmierć nie zanudził.

W SPOMNIENIA
ADAM O C H O C K I

„KRÓL MORDERCA”
I „HOLENDERSKA
KROWA”
Errare humanum est — a sko
ro odnosi się to do całego gatun
ku ludzkiego, rzecz prosta nie
może pomijać i zecerów. którzy
również mają prawo do robienia
błędów, zwłaszcza przy składa
niu tekstu czy tytułów. Bohrze,
jeśli taki błąd
wyłapie czuinc
oko korektora, gorzej gdy błąd
przedostanie się do gazety.
W „Bepublice” i w „Expres*ie”, jak w innych przedwojen
nych redakcjach, skład korekty
był minimalny: jeden pracownik
na noc i jeden na dzień. To nie
to co teraz — jedna osobą czyta
maszynopis, druga studiuje lite
ra za litera złożony materiał, a
potem robi sie jeszcze super ko
rektę. Gdy zachodziła potrzeba,
szpalty i odbitki kolumn czytali
1 dziennikarze, dorabiająo sobie
w ten sposób.
Robiło sie te korektę,
przy*nać trzeba,
dość oryginalnie.
Mieliśmy zecerów słabszych i ta
kich.
którzy z reguły składali
na czysto, bez jednej pomvłki.
Mój Boże. cóż to byli za łccerzv!
Bracia
Mllichowie, Debowski,
dziadek Musiał,
albo l isowski,
który jeszcze no wojnie w dru
karni przy ul. Żwirki wprawiał
wszystkich w zdumienie nie ma
jąc prawie
nigdy przeskładów.

Szpalty tych słabszych
czytało
się powierzchownie, pewniaków
— wcale. Brało się taką odbitkę
do ręki I nie tracąc czasu kład
ło swój podpis. Efekty takiej
„pracy” bywały nieraz zaskaku
jące.
Jego Królewska Mość Zjedno
czonego Królestwa Wielkiej Bry
tanii (i Irlandii)
i Terytoriów
Brytyjskich
poza morzami. Ce
sarz Indii, Jerzy V. udał sic na
objazd dominiów.
Witano
go
wszędzie z należna pompą, a de
pesze przynosiły dokładne opisy
galówek. ..Cały naród wyległ na
spotkanie swego monarchy” —
brzmiał fragment powitania kró
la w jednej z miejscowości. Tecer
„Republiki”.
poczciwości
człek z polityką nie mający nic
wspólnego, w pośpiechu zamiast
..monarchy” złożył „mordercy”
a nasz kolegą — jak zwykł to
zawsze czynić — podpisał szpaltę
„na oko”. I nazajutrz zdumieni
czytelnicy dowiedzieli sie z gaze
ty jak to .cały naród wyległ na
spotkanie swego mordercy”.
Rzecz prosta nie chciałem sic
wyłamywać z ogólnie przyjętych
u nas zasad czytania szpalt I ko
lumn, które )ak moi starsi kole
dzy podpisywałem od ręki. Któ

kotów nie kupuje, ale gdy na
schodach, podwórzu
i na ulicy
uformowała się kolejka z miau
czącym towarem — zabarykado
wali się i zadzwonili po pomoc
do policji. Tymczasem zawiedze
ni dostawcy nie mogąc się do
czekać ubicia transakcji porzu
cali dostarczone stworzenia, któ
re rozbiegły się we wszystkich
kierunkach, napełniając cichą za
zwyczaj ulicę POW
przeraźli
wym
miauczeniem. Dowcipny
autor ogłoszenia podał domowy
adres kolegi redakcyjnego Anto
niego Weissa!*
Nocna praca w redakcji najle
piej sprzyjała wszelkim pomy
słom. Szefów nie było, czasem
tylko któryś wpadał na chwilę,
by rzucić okiem
na złamaną
pierwszą kolumnę. Czas przy ro
bieniu tytułów i korekcie prze
raźliwie się dłużył, więc skraca
no go sobie
jak kto potrafił.
Właśnie etatowa korektorka szy
ta szpalty
drobnych ogłoszeń.
Redaktor depeszowy z nudów, a
może z Innych powodów, zagląda
jej przez ramię. Ale widać ufc
ciekawego nie zobaczył, bo wzrok
skierował na szpaltę I przeczytał
anons: „Zagubiono teczkę z ini
cjałami H. G. Uczciwy znalazca
zechce...”.
— To ogłoszenie Heńka! — za
wołał depeszowiec.
I niewiele
myśląc puścił do numeru, pod
tamtym ogłoszeniem inne: „Zna
leziono teczkę z inicjałami H. G.
do odebrania...” — 1 tu następo
wał adres przybytku płatnej mi
łości na ulicy Traugutta. Naza
jutrz rano kolega U-G. uradowa
ny przeczytał o znalezieniu swej
teczki, pośpieszył na Traugutta,
skąd wrócił wprawdzie bez tecz
ki, ale za to z solidnym sińcem
pod okiem.
Sekretarz „Republiki”
Adam
Górski był łódzkim koresponden
tem wychodzącej w Warszawie
„Gazety Polskiej” i na bieżąco
przekazywał tam
co ciekawsze
wiadomości wpływające na jego

biurko. Pierwszego kwietnia za
dzwoniłem pod jego numer tele
fonu i udając brzmiący z wileń
ska glos komisarza Cieślaka po
prosiłem:
— Panie redaktorze, mam do
pana prośbę. Nie dawajcie do ga
zety tej historii z Grand—Hotelu.
— A co się tam stało? — inda
gował zaintrygowany sekretari
redakcji.
— Nic specjalnego, redaktorze.
Jakiś Murzyn zastrzelił przemy
słowca, jego żone a swoją ko
chankę, potem popełnił samobój
stwo...
Nic zdążyłem odwiesić słu
chawki, gdy na korytarzu roz
legł się tupot jakby stada słoni.
Sekretarz redakcji
jak bomba
wpadł
do pokoju
reporterów
„Republiki”.
— Co na mieście? — spyttl
ciężko sapiąc.
— Nic specjalnego, dwa pożarkl od sadzy i pokąsanie przez
psal — zaraportował Adaś Grvnfeld— Nic specjalnego? Cholera by
was wzięła! Siedem trupów w
Grand—Hotelu, a oni nic nie wie
dza. Jazda na miasto!
Grynfeld i Glflck wybiegli jak
oparzeni, a Górski zamówił War
szawę, by nadać bombę do „Ga
zety”. Dostał już połączenie, s
tamtych jeszcze nie było. Wresz
cie przybiegli zziajani.
— Dajcie nazwiska trupów! —
zawołał Górski ze słuchawką
przy uchu. — Mam Warszawę na
linii. Chwileczkę, iuż dyktuje...
— Kiedy w „Grand—Hotelu’*
nie bvło żadnej stfzelaniny.
— Jak to nie było?! Sam roz
mawiałem z Cieślakiem!
— Może komisarz pomylił ho
tele — brnąłem dalej.
— Racja. Lećcie do „Savoyu”,
albo do „Polonii”. Jeden tu, dru
gi tam! Szybko!
Dopiero koło północy
Górsk!
zrozumiał, że ktoś go bezczelnie
nabi-kT.

11

— Szkoda, że nie mam żad
nej władzy. Ja bym im poka
zał. Wiedziałbym co z tymi
komsomolcami-łobuzami robić.
Każdy z nich to łajdak i bez
bożnik!
W oddali ukazały się świa
tła stacji, a Tiutikow dławiąc
się kiełbasą w dalszym ciągu
klął 1 wymyślał na Komsomoł.
—
Lotnictwa im się za
chciało! Kary na nich nie ma...
Dranie! — ochrypłym głosem
pokrzykiwał Tiutikow, spoglą
dając z boku na Pokusajewa.
— Tym ich przywódcom...
Tiutikow nie dokończył jed
nak rozpoczętej myśli. Poku
sajew uniósł się i milcząc opadł
pustym żołądkiem na tłusty
kark sąsiada.
Zwinięte w kłębek dwa cia
ła bezwładnie stoczyły się w
bioto. Wóz stanął. Przerażony
Tiutikow próbował wstać, ale
rozwścieczony sekretarz, cięż
ko dysząc rozstawił szeroko
swoje długie nogi i przewrócił
Tiutikowa na plecy.
Spod bezkształtnej masy wy
dobywało się sapanie i jęki.
— Sekretarz prosił... żarty...
— bełkotał zduszony głos, a
odpowiadał mu rozzłoszczony
ryk i takie dźwięki, jakby ktoś
po worku z owsem kijem wa
lił...

fn a g a sg n
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PRÓBA
— O ile sob.e przypominam,
wy, towarzyszu Tiutikow, by1iśc;e członkiem partii? — po
wiedział sekretarz powiatowe
go komitetu do siedzącego na
przeciwko mężczyzny w szero
kim modnym płaszczu, z pew
nymi siebie obrośniętymi tłusz
czem oczyma.
Ten, zaniepokojony, zaczął
kręcić się na wytartym fotelu
i z niepewnością w głosie wy
mamrotał:
— Taa-ak... widzicie, ja...e-ee...zająłem się handlem, ale
mnie ...po prostu, na własną
prośbę wypisali z partii.
— Chciałem wam coś zapro
ponować: tym samym wozem
ma stację pojedzie z wami se
kretarz gminnej komórki, Po
kusajew- Delegujemy go na
wystawę rolniczą. Nie znam go
praw ie i dlatego was, byłego
partyjniaka, chciałbym o coś
prosić W czasie podróży zacz
nijcie udawać „nepa” (wasz
wygląd zewnętrznv zupełnie się
do tej roli nadaje) i deli
katnie spróbujcie go wybadać.
Postarajcie się dowiedzieć co
on myśli o Komsomole i jakie
są jego przekonania. Chodzi o
to by jego wypowiedzi były
szczere, a rezultat waszego
wywiadu prześlecie mi ze sta
cji.
— Będzie to pewnego rodza
ju mały egzamin polityczny _
powiedział zadowolony Tiuti
kow, zachwiał swoim tłustym
karkiem i uśmiechnął się
— Napiszcie, czy dojechałiś-

cie szczęśliwie! — odprowa
dzając Tiutikowa krzyknął sto
jący na ganku sekretarz.

Wieczór. Droga. Błoto...
Pokusajew, zwiesiwszy długie
nogi, drzemał pośród monoton
nego skrzypienia wozu, a po
jego twarzy o
wystających
kościach policzkowych przesu
wały się zbłąkane cienie. Tiu
tikow długo przyglądał się są
siadowi, potem z małej waliz
ki wyjął chleb, kiełbasę, ogór
ki i głośno zamlaskai. Poku
sajew ocknął się. Usiadł bo
kiem i patrząc w zamyśleniu
na wyliniały tył szkapy, ze
„Do chłopaka
na
pewno
smutkiem przypomniał sobie,
można mieć zaufanie — pisał
że zapomniał najeść się przed
na stacji Tiutikow — ale...’
wyjazdem.
Spojrzał na brudny płaszcz, i
— Na wystawę? — przełyka
dotknął zbolałego kolana i coś j
jąc wybuczał- Tiutikow.
bezdźwięcznie wyszeptał spuch- I
— Takniętymi ustami.
Hm-hm.
Głupota.
Ludzie
„Ale...”
żreć nie mają co, a oni — wy
stawy.
Tiutikow popatrzy! ze smut1— Wystawa da chłopom du • kiom na stłuczone
okulary,
żo korzyści — niechętnie odez
podrapał się ołówkiem w posi
wał się Pokusajew.
niaczoną kość nosową i z re- |
— Idiotyczne rozumowanie.
zygnacją machnąwszy ręką za- |
Pokusajew drgnął i umilkł.
kończył pisanie tego osobliwe
— Budują to co nie jest po
go sprawozdania:
trzebne. Jakieś komsomoły po
....mimo to dojechałem szczę
zakładali. Przecież to chuliga
śliwie”.
ni! Należałoby ich wszystkich
pozamykać.
1928 r
— Zamknij się! Jeżeli jesz
cze coś takiego powiesz, po
Przełożył: |
pysku tak dostaniesz, aż ci oROM AN G O R Z E LS K I
kulary spadną.

CHRYJ STAROPOLSKIE
NA KOKACH W ŁĘCZYCY
W Łęczycy, na rokach sądo
wych, miał starosta
jeden,
którego z tvtułu wvmieniać nie
chcę, dwu sług swoich, którzy
pilnowali kiedy woźny sądo
wy ich
pana zawoła
Gdy
przyszła owego starosty kolej
— woźny wołał:
— Szlachetny panie (tu wy
mienił nazwisko) stawaj do
prawa.
Sługa jeden z onych dwu,
chcąc swego pana wyżej pod
nieść, rzekł do woźnego:
— Nie „ślachetny” masz mó
wić, ale „urodzony”.
A woźny znowu:
— Nie ślachetny ale urodzo
ny panie, stawaj!
— Drus' sługa tasię oburzył
się na woźnego i rzekł:
-n Nie „urodzony”, bodaj cię
zabito, ale „wielmożny” masz
wołać
Woźny znowu poprawił:
— Nie ślachetny ani dobrze
urodzony, ale wielmożny panie
stawaj do prawa.
Franciszek Salezy
Dmochowski
PIORUN KSIĘCIA
FANIE KOCHANKU
Około 1780 roku najbardziej
w Europie zajmowano się elek
trycznością. Franklin wynalazł
piorunochron. Urządzono ba
terię elektryczną, którą tak sil
nie można naładować, że iskra
z niej wvdobyta zabija wołu.
— Czego też ci Niemcy nie
wymyślą — rzekł książę Pannę
Kochanku. Sprowadzić mi tę
sztukę? Co będzie kosztować
— Radziwiłł zapłaci!
Po jakimś czasie przysłano z
Paryża machinę elektryczną.
Udały się doświadczenia. Zabi
to iskrą elektryczną dwuletnie
go wolca, a za zdrowie księcia
wojewody wypito kilka beczek
wina i miodu.
Lecz tegoż dnia o dwie mile
od Nieświeża nie wiedzieć skąd
niespodziewanie
powstała

chmurka i wypadł i niej pio
run, który szlachcicowi
sie
dzącemu na pomiernej wiosce
spalił wszystkie zabudowania
gospodarskie.
— Książę Panie — zawołał
szlachcic. — Oto chciałeś na
śladować Pana Boga — robi
łeś
pioruny,
sprowadzałeś
chmury! Szła do Nieświeża jed
na chmura z piorunem — na
rozkaz jaśnie oświeconego pa
na i nie dotrzymała na miejs
ce i pękła w drodze. Piorun uderzył 1 spalił całą moją chu
dobę.
Co ja teraz pocznę z
dziećmi i żoną?
— No, nie smuć się was-an
— rzekł Radziwiłł. — A wieleż
ta szkoda wynosi?
— Już to przynajmniej dwa
dzieścia tysięcy, nie licząc mo
ich kłopotów i strachów
— No, widzę, że będę musiał
zapłacić, bo to się stało z mo
jej przyczyny
Bodaj charci
porwali te niemieckie wymy
sły!
Jan Ch. pasek
PRZYGODA AKTORÓW
FRANCUSKICH
W WARSZAWIE
Pozwolono aktorom francus
kim in theatro publico w War
szawie tryumf czynić z otrzy
manej nad cesarzem austryjackim victoriev
Kiedy induko
wano (wprowadzano) osoby na
theatrum , muzyki i ognie do
tryumfu, zeszło się ludzi kupa
i na koniach podjeżdżało na
owo tak cudowne spectaculum (widowisko).
Jedni z
Warszawy wyjeżdżają, drudzy
przyjeżdżają: kto obaczył to
się też zatrzymał na owo dziwowisko, choć mu i pilno by
ło. 1 ja też tam byłem, bom
wyjeżdżał z Warszawy, i wy
jechawszy z gospody, staną
łem też z czeladzią na koniach,
na owe patrząc dziwy.
Stali tedy circa hoc spectaculum (gwoli temu dziwowisku) ludzie gatunku różnego 1
różnej fantazyjej. Kiedy już in
sze odprawiały się
indukcje
(sceny), jako się potykali, jako
się piechoty zwierały, jako kom-

CH A RA KTER I GW IAZDY (III)

BLIŹNIĘTA

BLIŹNIĘTA (urodzeni miedzy
— w małżeństwei:
Bliźnięta,
22 maja a 21 czerwca) — znak
Lew, Waga, Wodnik,
wynalazców i artystów.
•
— w interesach: Lew, Panna,
CECHY GŁÓWNE: zmienność, Koziorożec. Wodnik,
wszechstronność.
pomysłowość,
— w przyjaźni: Baran. Lew.
rozrzutność, elokwencja,
zmysł Waga. Strzelec.
estetyczny, zdolności artystyczne.
PORADNIK GWIEZDNY DLA
PLANETA: Merkury. KOLOR
PAŃ spod znaku BLIŹNIĄT:
żółty. KAMIEŃ: beryl, akwama— ZwiązeK z panem spod te
ryna, METAL: rtęć.
go samego znaku może być do
CHARAKTER: żywość i nad skonały.
mężczyzna ten może
miar energii Intelektualnej w wy bow'iem okazać się jej ideałem.
padku osób urodzonych pod zna Rozumieją się i oboje mają po
kiem BLIŹNIĄT
szukać będą dobne. wysokie potrzeby intelek
ujścia na wiele różnych sposo tualne. On może zdawać się na
bów. Ich przyrodzoną cechą jest jej instynkt... macierzyński, nie
aktywność, zmienność zaintereso stety. nie najlepiej często rozwi
wań i upodobali. W Doszukiwa nięty. Oboje ulegać mogą wów
niu nowości nigdy nie spoczywa czas swym wrodzonym skłonno
ją na laurach. Nie znoszą samot- ściom do infantylnych nastrojów,
ności,
ciągle zawierają nowe co będzie prowadzić do kłótni.
przyjaźnie. Chcą wpływać na o- Ich miłość musi być wystarcza
torzenie i brak zrozumienia dla
jąco głęboka aby nie oprzeć się
nich jest zawsze ciężka klęska
goryczy,
jaką wynosić beda t
Jednak często krążą wokół 'nie kłótni i konfliktów. Również w
rozwiązywalnych zadań. Wów seksie zdolni sa osiągnąć zrozu
czas najlepiej nie mieszać sie lo mienie i haręnonię, dając upust
tego: niech BLIŹNIĘTA podąża swym chęciom odmiany i nowo
ją nadal ta błędną.
lecz za to ści... Pewność siebie. łagodność
własną droga!
natury
i zdolność
prawienia
Mężczyzna spod znaku BLIŹ komplementów przez pana spod
NIĄT poszukuje partnerki, która
znaku RAKA moga się jej z po
będzie potrafiła dzielić jego za
czątku nawet i podobać. Lecz z
interesowania, nie przywiązanej ‘ czasem iego dorńatorskie, często
nazbyt do domu. lubiącej zmie wręcz samotnicze skłonności, mo
niać otoczenie.
Jego flirtów i gą ze względu na jej towarzyprzyziemnych często upodobań skość prowadzić do kłótni. Jeżeli
nie powinna ona brać poważnie. RAK zaszczepi w niej swą mi
Mężczyzna taki nie jest w stanie łość do rodziny i domu. ich
znieść stałego nacisku
i opuści związek może mieć szanse trwa
swą partnerkę,
jeżeli ta stanie nia. Inaczej ich życie stanie się
munlfc szedł, jako strona po
sie zbyt apodyktyczna. Roman nie do zniesienia, tym bardziej,
sów nie traktuje on serio. nie
stronie z placu ustępowali, jak
że i w seksie mogą dostrajać się
wkłada w nie wiele uczuć.
brano więźniów niemieckich,
do siebie z trudnością.
Prowa
Kobieta spod znaku BLIŹNIĄT dzić to może do frustracji Zale
jak szyje ucinano, jako do for
lubi ruch i towarzystwoDla cane związki przyjacielskie- —
tecy szturmowano i onę od
mężczyzn jej towarzystwo
iest Pan spod znaku LWA będzie lebierano — zgoła z wielkim ko
atrakcyjne
i
pobudzajace
Posia
spektował iej pragnienie osobi
sztem i magnificencją (wspania
da wszystkie wady i zalety swe stej i towarzyskiej wolności, ale
łością) te rzeczy odprawowaiy
go męskiego odpowiednika, choć w zamian będzie żądał pochwal
się. Skoro już, jakby po znie
nieco złagodzone. Jest popularna, i wyrazów uwielbienia.
Pini
sieniu wojska i położeniu na
wesoła, dowcipna lubi dyskuto spod znaku BLIŹNIĄT musi ować i.. krvtvkować. Jej skłon kazać spora umiejętność przy
placu nieprzyjaciela — prowa
ność do plotkowania meiodm>k»v>- stosowania się do apodyktycznej
dzą cesarza w łańcuchu, koro
*nie grozi napiętymi sytuacjami
natury LWA. Często musi ulec
nę cesarską już nie na głowie
W miłości iest podobna do pana
jego wpływowi i pogodzić sie ż
mającego, ale w rękach niosą
spod tego znaku, jest zmienna i tym. Mężczyzna — LEW nie ucego i w ręce królowi fran
ciężką próbą
dla swych
mie iednak na ogół zrozumieć iej
cuskiemu się oddajacego.
A bywa
wielbicieli.
zmiennej natury, ona zaś nie po
wtedy jeden z Polaków kon
CHARAKTERYSTYKA
ZEW
trafi sobie uzasadnić częstych u
nych zaczął wołać na Francu
NljTRZNA: BLIŹNIĘTA
mają
niego okresów lenistwa.
LEW
zów:
zazwvczai
szczupła
sylwetka
potrafi wszakże wiele wybaczać.
„Zabijclie tego takiego syna,
zwinne ruchy
i delikatne rysy
Zdolność do przystosowania 'est
twarzy. Oczy niebieskie.
bądź warunkiem tego związku, który
kiedyście już go porwali. Nie
szare,
iasne
lecz
niedużeCera
żywcie go, bo iak go wypuści
często daje dobre wyniki. Choć
blada, acz podatna r.a opalanie.
to zaskakuiace. — głównie dzięki
cie, mścił się będzie, wojnę bę
Prędkie,
niespodziewane
ruchy
i
stałej
rywalizacji obu znaków...
dzie mnożył, krew ludzką bę
mowa
są
dla
BLIŹNIĄT
typo
— Z początku solidność pana
dzie rozlewał, a tak to nie bę
we. Lubią szokować.
spod znaku PANNY
może’ ia
dzie świat nigdy miał spokoju
Nieco nerkowa energia BLIŹ pociągać. On potrafi też pobu
Skoro zaś Niemca zabijecie
NIĄT może im nómóc w wielu dzać ją umysłowo, a także zro
będzie miał król francuski im
sprawach, ale opuszcza Ich, gdy bić wszystko
dla dziewczyny,
perium, cesarzem będzie, a da
zadanie
staje się nudne
lub która kocha. Później jednak je
Bóg i naszym królem polskim.
przykre. Ze względu na wyczer go rozsądek i niezdolność do po
panie nerwowe po dużych wysił godzenia się z iej ekscentrycz
W ostatku, jeżeli wy go nie
kach
i wybuchach
aktywności
zabijecie, ja go zab,iję!
nymi pomysłami może ją dener
'zaleca
sie postępowanie podobno wować. Podobnie, jak jego ma
To wykrzyknąwszy porwie
jak
z
...dziećmi.
Świeże
powie
łostkowość w sprawach finanso
się szlachcie do łuku nałożyw
trze. dużo snu i rozsądna dieta
wych.
Mężczyzna spod znaku
szy strzałę. Jak wytnie pana
sa
wówczas
bardzo
wskazane.
PANNY będzie starał się zrozu
cesarza w bok — aż tu drugim
Co prawda BLIŹNIĘTA mogą mieć jej nagłe zmiany nastro
bokiem żelazo mu wyszło. Za
sie przeciw takiej radzie bunto jów'. Nie będa go one iednak
bił aktora. Drudzy Polacy też
wać. ale trzeba wciąż pamiętać
przywiązywać do niej.
Ona osię do łuków porwali i szyją
o tym,
że osobnicy spod tego skarżać go będzie o zbytni kry
strzałami w ową aktorską ku znaku dojrzewają wolniej i czę tycyzm, chłód i „starokawalersto mogą w ogóle nie dorosnąć
pę. Naszpikowano Francuzów,
stwo”. Podczas, załamań ona mo
Każdy znak rządzi innymi czę że wydawać sie mu chaotyczna i
samego co siedział w osobie
ściami
ciała.
U
BLIŹNIĄT
—
króla, też postrzelono w łeb, że
próżną. Jej zmienność powodu
szyją, ramionami 1 płucami. Trze
je. że on zaczyna wątpić w jej
biedak zleciał z tronu i wpadł
ba
ie
szczególnie
chronić!
j tracić pewność tym
pod teatralne deski, po czym z
IDEALNYMI
PARTNERAMI miłość
szybciej również im prędzej wy
inszymi Francuiami uciekł.
DLA PANÓW spod znaku BLIŹ gasać beda ich seksualne powa
NIĄT sa:
Stał się tedym po Warsza
by. Związek zatem nie iest dłu
— w seksie: Baran, Bliźnięta,
wie rozruch wielki.
Owi co
gotrwały.
Lew,
Strzelec,
— Pan spod znaku WAGI ma
strzelali — ruszyli
każdy w
—
w
miłości:
Bliźnięta.
Lew,
z kobieta spod znaku BLIŹNIĄT
swoją stronę. Królowa Ludwi
^ aga. Wodnik.
podobnych cech.
Oboie
ka lubo była imperiosus mulier j
— w małżeństwie:
Bliźnięta. szereg
odczuwają potrzebę wolności o(babsztyl chciwy władzy) pa
Lew. Waga. Wodnik,
sobistej,
i
aktywnego
życia
to
dła królowi do nóg prosząc,
— w interesach: Lew. Panna.
warzyskiego,
pragnienie
ciągłych
żeby gonić a łapać morderców.
Waga. Wodnik.
— w przyjaźni: Byk. Lew. Wa zmian.
Kazał tedy król skoczyć na
Jedynie
okazywanie dziecin
ga.
Wodnik.
gościńce, aleć to
było
sine
IDEALNYMI
PARTNERAMI nych nastrojów, częste u BLIŹ
efektu (bez skutku).
DLA PAN
spod znaku BLIŹ NIĄT pan — WAGA będzie uważać za niegodne kobiety. Zwy
NIĄT są:
— w seksie: Baran. Bliźnięta
kle jest to związek korzystny dla
Ze starych ksiqg wybrał: Lew. Waga. Strzelec,
obojga. Również
w dziedzinie
— w miłości. Bliźnięta. Lew, seksu.
H. R- Waga,
Wodnik.
— Natomiast szanse na prze

3
Łukasz Górnicki

Foto: A rch iw u m

1

trwanie w związku z panem —•
SKORPIONEM są niewielkie. On
może być podejrzliwy i zazdro
sny o jej kontakty towarzyskie.Szybko odkrywając lej zarówno
dobre, jak i złe strony SKOR
PION nie daje się sam łatwo
poznać; długo pozostaje tajemni
cą, co może ją denerwować. Osoby spod tych dwu znaków
rzadko zbliża także erotyzm. Nie
powodzenia pod tym względem
kończyć się moga ucieczką w al
kohol. Partnerzy w tym związku
wahają się
między
dwiema
skrajnościami: poczuciem bezpie
czeństwa z jednej a uwięzienia
i chęcią ucieczki z drugiej stro
ny.
Jeszcze
bardziej złożony
związek można sobie obiecywać
po panu spod znaku KOZIOROŻ
CA. Łatwo sie on zakochuje, ale
nie na długo. Potrzebę wolności
osóhistej
oboje będą odczuwali
w różny sposób Zaś najpewniej
szym sposobem na pozbycie się
pana — KOZIOROŻCA jest...
zrzędzenie. Maja też różne idea
ły: on — bardziej duchowe, ona
często bardziej praktyczne Wiele
natomiast mogą się spodziewać
po wspólnych kontaktach eroty
cznych, bowiem zazwyczaj istnie
je między nimi silne przyciąga
nie fizyczneW tej dziedzin:*?
wiele jest możliwe.
— Równie
dobry, acz dla odmiany nie opar
ty na przyciąganiu zmysłowym,
jest związek pani
spod znaku
BLIŹNIĄT z mężczyzną WODNI
KIEM. On w miłości jest absolu
tnie uczciwy. Okazuje szczere
zainteresowanie
partnerką,
a
nawet idealizuje ją. Oboje lubią
częste zmiany przyjaciół i zain
teresowań. Te dwie równie nie
spokojne natury mogą sobie bar
dzo odpowiadać.
— Mniej
pewnego związku
można się spodziewać po męż
czyźnie spod znaku RYB w roli
małżonka. W oboigu zbyt dużo
jest niespodzianek i zmiennych
humorów, by mogli się kiedy
kolwiek do siebie dopasować Oboje mają po dwie całkiem róż
ne strony w swych charakterach.
RYBY potrzebują stabilności t
poświęcenia, a tego panie —
BLIŻŃIĘTA na ogół nie mogą im
dać...
— Z początku siła charakteru,
niezależność i pewność
siebie
mężczyzny spod znaku BARANA
może na pani spod BLIŹNIĄT
zrobić duże wrażenie
W jjgo
charakterze znajdzie ona niektó
re swoje cechy, iak upodobanie
do ruchu i wciąż nowych idei.
Z czasem jej może nie odpowia
dać jego rola
prowadząca
w
związku, a także brak zaintereso
wania dla jej artystycznych uzdolnień. Również jego sposób okazywania uczuć
może wydaó
się jej zbyt „męslci" czy wręcz
obcesowy. On nigdy nie zrozumie
złożoności jej umysłu 1 charakte
ru. Związek raczej bez perspek
tyw.
DZIECI spod znaku BLIŹNIĄT
cechują się gwałtowną wymową I
ciągle
niezaspokojona ciekawo
ścią. Rodziców do szaleństwa
mogą przywieść nieustanne pyta
nia tych dzieci i fakt, że co gor
sza zawsze do końca i uważnie
słuchają one odpowiedzi rodzi
ców... Odczuwają
one jednak
trudności w koncentracji, podej
mują się wielu rzeczy naraz, któ
re zarzucają przed końcem.
Ciągła aktywność, ruch i nie
umiejętność relaksu moga sie źle
odbić na zdrowiu dzieci — BLIŹ
NIĄT Trzeba lm zapewnić sen I
odpoczynek bez względu na pro
testy.
Najlepsze dzieci spod tego zna
ku rodzą się ze związku ojców
WODNIKÓW lub LWÓW i matek
— WAG względhie BLIŹNIĄT.
Mniej korzystny dla dzieci —
BLIŹNIĄT iest związek- ojców,
spod
znaku
PANNY
lub
STRZELCA i matek spod znaku
SKORPIONA lub RYB
Już niedługo RAK!
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