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W ieś polska starzeje się. D otyczy
to struktury 1 sposobów gospodaro
wania. N ajdotkliw iej odczuwają to
w ojew ództw a, w których rolnictw o i
produkcja żyw ności stanow i podsta
w ową gałąź gospodarki. Do takich wo
jew ództw należy istniejące zaledw ie
ponad rok w ojew ództw o sieradzkie.

ANDRZEJ
MAKOWIECKI

trw a ją c e j
Na początek trochę statystyki, bo
w iem nic nie jest tak- obiektyw ne jak
zestaw ienie suchych cyfr W ojewódz
tw o sieradzkie zajm uje pow ierzchnię
4.886 km1, z czego na użytki rolne
przypada aż 72,9 proc. ogólnej pow ie
rzchni! (średnia krajowa — 61 proc.).
W iększość gleb odczuwa deficyt w o
dy. szczególnie w okresie w egetacji
roślin. Związane jest to z niedostate
czną ilością opadów oraz dużą prze
puszczalnością gleb. Według glebo
znawczej klasyfikacji gruntów w ięk
szość gleb zaliczana jest do IV I V k la 
sy, a w ięc są to gleby nie nadzw y
czajne.
Produkcja rolna w ojew ództw a sie
radzkiego koncentruje się głów nie w
gospodarce
indyw idualnej.
Zareje
strow anych jest 74.200 takich gospo
darstw, z tym, że przeciętna w ielkość

WIESŁAW
MACHEJKO

„MAM KWALIFIKACJE
KIER0WCY...“
d ziesią tk i lat w alki o n ie p o d le 
g ło ść i zje d n o c z e n ie
W ie tn a 
m u, była za k o ń c z o n a . R o zp o 
c z ę ła się d la W ie tn a m u now a
epoka.
M iałem
o k a z ję , aby
w raz z g ru p ą 5 0 d zien n ikarzy
i o p erato ró w telew izji z c a łe g o
św ia ta , re p re ze n tu ją cy ch różne
p o g ląd y i n a s ta w ie n ia , s p o j
rzeć
n a spraw y w ietn am skie
n ie ja k o od śro d ka,
od strony
p o łu d n ia . Z n a leźliśm y się w
S a jg o n ie w rok po tym, ja k na
u lic a c h m ia sta p o jaw ili się żoł
n ierze Fro ntu W yzw o len ia N a 
ro d o w eg o .
M iasto
H o -C h iM in h a w yg ląd a ło już in a c z e j
niż wtedy, gdy n a jeg o u lic a c h
ko czo w ało 4 0 0 tysięcy b ezd o m 
nych ludzi
sp ęd zo n ych tam z
o ko liczn y ch wsi.
D a lszy c ią g n a str. 7
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D a lszy ciq g n a str. 3

OBYCZAJE
KONRAD TUROWSKI

TAJEMNICE ZAKLĘTYCH REWIRÓW
HENRYK LIISIAK MA 24 LATA. Jest m echanikiem sam ochodowym . Przez
m b
dwa lata jednak im ał się prac nie zw iązanych z tym fachem Pewnego dnia
doszedł (|(l wniosku, żr dość ma codziennego brudzenia się w smarach i oByl jeszcze kawalerem , łatwo więc opuścił dom rodziców
ruszył w
Polskę. Pracował m. in. przy obsłudze agregatu pralniczego w Koszalinie,
później jako komiwojażer rozwożący po kraju plastykow e ozdoby z pryw at- p P
ncj w ytw órni w Bydgoszczy, wreszcie został kelnerem na środkowym Wybrzeżu w sezonie letnim 1973...
t
W opow ieści odtw orzonej z taśmy
m agnetofonow ej dokonałem jedynie
najniezbędniejszych poprawek, stara
jąc się zachować autentyczny styl.
R elację przekazuję jako św iadectw o
pew nej obyczajow ości, nieznanej bo
niechętnie ujaw nianej szerszemu ogó
łowi. Henryk Łusiak w yłam ał się z
obow iązującej w jego środowisku za
sady przestrzegania tajem nicy zak lę
tych rewirów.

Pojechaliśm y taksówką. Skułem się.
Po raz pierwszy w życiu! Śliw ow icą
paschalną Tym się spić. to później
przez cały tydzień się czuje. Taki ma
jakiś zapach i smak.
Ajent przyjął nas przy stoliku W głę
bi sali. Przyniósł flaszkę. Kartki nie
było widać. Jak strzeliłem ieden kie
liszek. to oczy mi w stup! Piliśm y
pod kawior czerwony i węgorza. Za
skoczyłem okrutnie. Jednem u kelne
rowi dałem stów ę i drugiemu stówę.
Pow iedziałem , żeby obaj stali przy na
szym stoliku. Bo jak nam się zechce
pić. to gdzie ich będziemy szukać? Je
den zapytał: — Dlaczego obaj mamy
Kum pel ml powiedział:
stać? Odpowiedziałem : ■*- A co zro
—
Idź na kelnera, człowieku. W se bimy, jak np. pański kolega zasłab
zonie taakie pieniądze! Nauczysz się.
nie?...
W Darłówku mam znajomka, który
prowadzi lokal. On cl w yrtawi za
św iadczenie, że u niego pracowałeś...

Dalszy ciqg na str. 6
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DRUGIE
POKOLENIE
D w a d z ie ś c ia

kilom etrów

od

Stuttgartu z n a jd u je
się Ludw ig sb u rg , m ia ste czk o , z którym
zw ią za n y był p o eta „ ro z d a rte 
go bytu", F rie d rich S c h ille r.
M ia ste czk o to zam ie n iło się z
c z a se m w m iasto i ja k k o lw ie k
w dalszym ciq g u p o zo sta je s a 
telickim
o sie d le m
Stuttgartu,
tętni swoim
n ie zależn ym
ryt
m em .
W Ludwigsburgu jest rynek, dwa
katolickie kościoły, przepyszny pałac
i ogród książąt W irtembergii, do któ
rego wchodzi się za opłatą; park,
rozległy
kom pleks
am erykańskich
koszarów, cm entarz, na którego bra
m ie w idnieje data 1939— 1945. a w
środku, obok ukw ieconych m ogił żoł
nierzy (co można od biedy zrozumieć)
sterczy obelisk sym bolizujący cier
pienie narodu (czego już zrozumieć
n ie podoba?).
J est tam rów nież ogromny dom to
w arow y M arstall K eller, kilkanaście
różnego typu knajp oraz, w dolnej
części n tasta, dzielnica Polaków.
Ludzi tych nigdy bym prawdopo
dobnie nie spotkał, a jeśli naw et —
nie w iedziałbym , że są Polakam i.
Jednakże w przynależącym do Mar
stall K eller Night Clubie w ystępo
w ali aki"-at muzycy z Lodzi, w ieść
się o tym rozniosła i Polonia nie
m iecka zaczęła wieczorami odw ie
dzać lokal, żeby posłuchać jak
ają
i śpiew ają, i co w ogóle m ówią o
w spółczesnej P olsce bracia-rodacy.
Przeprowadziłem z nim i kilka ta
kich m niej w ięcej dialogów:
— K iedy orzy jechałeś z Polski?
— Przedwczoraj — m ów ię. — A
ty?
— Nigdy.
— Jak to: nigdy?
— Bo się tu urodziłem.
— I mówisz po polsku?
— W domu mówi się po polsku.
— Ale obyw atelstw o m acie nie
m ieckie.
— Nic.
— Czemu?
— Stary nie chciał.

Dalszy ciqg na str. 5

WSPOMNIENIA
P O L S K A K S IĄ Ż K A
Z A G R A N IC Ą
W każdym roku na półkach
księgarskich różnych
krajów
ukazuje się ok. 300 pozycji
polskich autorów . W ub. roku,
za pośrednictw em ZAIKS i Agencji A utorskiej zawarto 316
porozum ień z
zagranicznym i
w ydaw cam i, w tym
130
z
ZSRR, 68 z CSRS, 38 z NRD,
8 z Włoch, 3 um ow y podpisa
no z w ydaw cam i japońskim i.
Z klasyków najczęściej
tłu
m aczono Sienkiew icza, M ickie
w icza i Prusa, a z
pisarzy
w spółczesnych: Wandę
W asi
lew ską, Stanisław a Lema, Ja
rosław a Iw aszkiew icza i A rkadego Fiedlera.

„B Y ŁEM W K R A JU ”
O statni num er „Panoramy
P olsk iej” — m ągazynu ilustro
w anego przeznaczonego
dla
P olonii zagranicznej — zaw ie
ra m. in. kolejną porcję w y
pow iedzi nadesłanych na kon
kurs pt. „Byłem w
kraju”.
L iczne w ypow iedzi polonijnych
gości św iadczą o różnorodności
ich zainteresow ań i
serdecz
nym stosunku do kraju ojców.

F E S T i'WA l F IL M Ó W
W O JS K O W Y C H
W Leningradzie odbędzie się
w dniach od 7 do 16 września
br. F estiw al F ilm ów W ojsko
w ych , na którym
w ytw órnie
państw socjalistycznych
za
prezentują najnow sze film y o
tem atyce społeczno-politycznej
i w ojskow ej. W arszawska W y
tw órnia Film ow a
„Czołówka”
pokaże 9 film ów dokum ental
nych, m. in. „Układ W arszaw
ski"
w
reżyserii
Janusza
C hodnikiew icza, „Apel
Z w y
cięstwa" Zbigniewa
E. Sza
n iaw skiego i „Polacy w Para
dzie Z w ycięstw a” W łodzim ie
rza D usiew lcza.

O O L B R Y C H S K IM
W „ I Z W I E S n i'’
D anielow i O lbrychskiem u
i
Jego znanym w ZSRR Krea
cjom tum ow ym
pośw ięcony
jest duży ariyKuł N. Jerm oiow icza, opuolikow any w dzien
n iku „Izw iestia”. Autor
krasiąc sylw etk ę aktora,
pisze
ta«ze o jego roiacn
teatral
nych i telew izyjnych, o pow o
dzeniu u publiczności, o zain
teresow aniu nim producentów
zachodnich.

Z B I O R O W E W Y D A N IA
„ C Z Y T E L N IK A ”
N akładem „C zytelnika” uka
żą się w
tym roku pierwsze
tom y zbiorow ych wydań utw o
rów
Poli
G ojaw iczyńskiej,
(„D ziew częta z N ow olipek”
i
„rCajska jabłoń”), Leona Krucz
kow skiego („Kordian i cham ’‘ l
„P aw ie pióra”) oraz Tadeu
sza Brezy „Spiżowa bram a”.
W przyszłym roku „C zytel
nik" obiecuje rozpocząć edycję
zbiorow ych wydań dzieł N ał
kow skiej i G ałczyńskiego.

G A L E R IA P O R T R E T U
S T A R O P O L S K IE G O
W Tubądzinie w woj.
sie
radzkim
w
X IX -w iecznym
dw orku,
którego
odbudowa
dobiega końca, założona
zo
stan ie stała galeria
portretu
staropolskiego W ystawiać się
tu będzie rów nież starodruki i
m eble z XVIII i X IX w ieku.

„ A R L E K IN ”
W T E H E R A N IE
P aństw ow y Teatr Lalek „Ar
lek in ” z Łodzi w dniu 13 bm.
w yjechał do Iranu, gdzie weź
m ie udział w m iędzynarodo
w ym festiw alu teatrów lalko
w ych w Teheranie. Lodzianfe
zaprezentują tam
w idow isko
pt „Szewc Kopytko i Kaczor
K w ak” oparte na tekście Kor
nela M akuszyńskiego, w reży
serii Henryka Ryla.

zek żołnierski. Moja odpow iedź
w idocznie się spodobała pułko
w nikow i, gdyż zaczął tonem za
chęcającym nam awiać m nie do
służby w 1 P D P zaznaczając, że
uprzednio skierow ał już tam
ppłk Bewziuka oraz kpt. k p t
D ąbrowskiego i Kum pickiego. W
obozie sieleckim będę w ięc m iał
kolegów po fachu — oficerów
artylerzystów . Po zakończeniu
rozm owy zaprowadzono mnie do
specjalnego laboratorium, gdzie
zostałem sfotografow any an fa 
Odpowiedziałem , że mam czy
W iosną roku 1943 służyłem w
grą pułk nasz skierow ano na
ce i z profilu oraz zarejestro
ste sum ienie i do żadnej w iny
odpoczynek.
szeregach Armii R adzieckiej. Od
w ano rysopis i znaki szczegól
się nie poczuwam.
Do końca kw ietnia zajm ow a
jesieni 1942 roku jako kapitan
ne.
— Jakie mam
„otczestwo”,
liśm y się uporządkow yw aniem i
pełniłem obowiązki pomocnika
Po krótkim wypoczynku zo
czyli im ię ojca — zapytał K uremontem sprzętu bojowego i te
szefa sztabu 761 pułku artylerii
stałem skierow any do innej po
źniecow.
chniki oraz szkoleniem oficerów
ciężkiej Odwodu N aczelnego D o
czekalni. Ponowne w ypełnianie
Odpowiedziałem .
i szeregow ców przybyłych na uwództwa. Pułk nasz ciągle był
odpow iednich form ularzy 1 pi
A
on
na
to:
—
To
nie
ty.
zupełnienie
dużych
strat
ponie
w akcji, w spierając sw ym osanie życiorysu zajęło mi spo
Poszukuję Leona syna Bazylego.
sionych w poprzednich w alkach.
gniem poszczególne arm ie Fron
ro czasu. Sporadycznie w łącza
17 maja w ezwano mnie na
tu Zachodniego. W marcu 1943
Na początku maja, zgodnie z
łem się do rozmowy oficerów
stanow isko dowodzenia pułku,
roku pułk nasz został przydzie
rozkazem
dowódcy
artylerii
siedzących koło mnie. W p ew 
gdzie ppłk K uźniecow dał mi do
lony do wzm ocnienia artylerii
Frontu Zachodniego, pułk nasz
nej chw ili obok nas przeszedł
przeczytania telegram ze sztabu
49 armii radzieckiej, która 8
otrzym ał rozkaz szybkiej lik w i
jakiś generał.
frontu. B yło tam napisane, że
marca rozpoczęła natarcie na li
dacji obozu i przygotowania się
— Kto to jest? — zapytałem .
20 maja mam staw ić się w Głó
nie obronne 9 armii niem ieckiej.
do przegrupowania transportem
— General major Żuków, p eł
wnym Zarządzie Kadr Armii Ra
13
marca, podczas zaciętych i kolejow ym w pas działania in
nomocnik dowództwa radziec
dzieckiej. Dowódca pułku był
krw aw ych w alk w rejonie wsi
nej armii. Jakiej? Tajem nica
kiego do spraw form owania ob
tym zaskoczony.
Strelnoje, zbyt gęsto rozm iesz
wojskowa. Rano 4 maja mój dy
cokrajow ych jednostek w ojsko
— No cóż — pow iedział —
czone punkty obserw acyjne 2
wizjon pom yślnie dotarł do re
w ych na terytorium ZSRR —
stało się. Przekazuj dyw izjon
i 3 dyw izjonów zostały ostrzela
jonu w yczekiw ania położonego
odpow iedziano mi.
szefow i sztabu kpt. K ononienne przez niem iecką artylerię cię
w lesie nie opodal stacji kolejo
I w tedy usłyszałem historię
ko.
żką. Zginęło w ów czas w ielu owej Wołosta Piątnicą, znajdu
aw ansu marszałka Żukowa.
D ojeżdżając do M oskwy, uw a
fieerów i żołnierzy naszego puł
jącej się w odległości ok. 220
W 1942 roku był on kapita
żnie w patryw ałem się w sza
ku. Spokojnie pracow ałem nad
km na południowy zachód od
nem i pracował w jednym z w y 
rówkę m glistego poranka. Przed
kolejnym i dokum entam i bojo
M oskwy. Z powodu dw ukrotne
działów, zajm ującym się orga
oczyma m iałem obrazy zaciętej
wym i, gdy nagle zadzw onił te 
go bombardowania lotniczego
nizacją i kierow aniem ruchu owalki obronnej jesieni 1941 r.,
lefon. Dowódca pułku ppłk K ustacji znacznie się opóźnił w y 
poru na terenach Polski 1 Cze
w której brałem w ów czas akty
żniecow , zdenerw ow anym gło
jazd kolejnych transportów. Do
chosłow acji. Pew nej nocy Stalin
w ny udział. N iebaw em pociąg
sem, rozkazał mi niezw łocznie
piero nocą 9 maja, pod osłoną
zatelefonow ał do Berii i pole
zatrzym ał się na dworcu B iało
udać się na punkt obserw acyj
ciem ności załadow aliśm y się do
cił mu zreferow ać zagadnienia
ruskim. Jadąc ulicam i M oskwy
ny 2 dyw izjonu d objąć tam o pociągu. Rano 10 maja przyby
dotyczące działalności partyzan
nie zauw ażyłem już śladów w o
bow iązki dowódcy.
liśm y na stację kolejow ą S uchitki czechosłow ackiej. Beria z ko
jennych zniszczeń. O tym, że
Przez dziew ięć następnych dni
niczi. Szybko i spraw nie rozła
lei zatelefonow ał do szefa w y 
jest wojna przypom inały tylko
i nocy trw ały krw aw e, bardzo
dow aliśm y się.
działu. Telefon odebrał kpt. Zu
działa artylerii przeciwlotniczej,
wyczerpujące i zacięte w alki o
W tym czasie w dalekiej Mo
ków i zam eldował, że nie w ie
stojące na placach i skwerach.
poszczególne pagóreczki, kępki
sk w ie zaszły wydarzenia, które
gdzie jest pułkow nik. Na zapy
W biurze przepustek GZK skie-*
krzaków czy inne m ałe skrawki
niebaw em
m iały
całkow icie
tanie B erii — czy jest obezna
rowano m nie do oddziału kadr
terenu. Ciągle byłem na punk
zm ienić dalszy tok mego życia.
ny i potrafi w yczerpująco zre
jednostek specjalnych i obco
cie obserw acyjnym i kierow a
7 maja na w spólnej naradzie
ferow ać sprawę? — odpow ie
krajowych. Tam w ręczono mi
łem ogniem sw ojego dyw izjonu
Kom itetu O rganizacyjnego ZPP
dział tw ierdząco. Otrzym ał w ó
plik w szelkiego rodzaju ankiet
pod gradem kul i pocisków.
i przedstaw icieli w ładz radziec
w czas polecenie natychm iasto
i form ularzy. Po skrupulatnym
W iele razy w espół z podw ład
kich ustalono term in i m iejsce
w ego staw ienia się w ubraniu
ich w ypełnieniu i napisaniu ży
nym i przeżyłem piekło niem iec
form owania Wojska Polskiego.
cyw ilnym . Kpt. Zuków rychło
ciorysu (w trzech egzemplarzach)
kich bom bardowań lotniczych
9 maja 1943 r. ogłoszono kom u
zam eldow ał się u Berii i w spól
otrzym ałem skierow anie do ho
lub huraganow ego ognia arty
nikat Rady Kom isarzy Ludo
n ie z nim pojechał do Stalina.
telu w ojskow ego. W olny czas
leryjskiego. T ylko podczas rza
w ych ZSRR o wyrażeniu zgo
Na początku audiencji Beffia ospędzałem na zw iedzaniu Mos
dkich przerw w w alce mogłem
dy na form ow anie polskiej dy
gólnikowo zreferow ał sprawę.
kwy.
pozwolić sobie na krótki odpo
w izji piechoty. Z w ielkim w zru
21
maja 1943 r. zam eldowałem N astępnie Stalin zażądał, aby
czynek w „budzie” sztabowej
szeniem i rozterką przeczytałem
Żuków, stojący w głębi gabine
się w oddziale specjalnym GZK.
wkopanej w skarpę na zapleczu
ten komunikat. Zrodziła się w te
tu, w yjaśnił mu szczegółowo za
W poczekalni spotkałem kilku
mego punktu obserw acyjnego.
dy myśl o ew entualnym skierokres i rozwój czechosłowackiego
oficerów czekających na decy
W iększość moich podw ładnych
Watilu mnie dó Wojska P olsk ie
ruchu oporu. Beria w lot uprze
zję skierowania ich do oddzia
w ogóle nie m iała ani czasu,
go.
dził Żukowa i przedstawi! go
łów ruchu oporu na terenie P ol
ani m ożliw ości do odpoczynku
W połow ie maja byłem aku
jako pułkownika — szefa w y 
ski luto Czechosłowacji ew en 
poza oślizłym i, zalanym i bru
rat na punkcie obserw acyjnym .
działu. Stalin był zadowolony z
tualnie do istniejącej już w
natną mazią okopami w ykopa
B yło przytulnie i naw et przyje
w yjaśnień i żegnając się zwró
ZSRR jednostki czechosłow ac
nymi, a raczej „w ykutym i”, w
mnie. Dokoła szum iały sosny.
cił się do Żukowa — „dzięku
kiej lub do pow stającej polskiej
Pogoda była piękna. Nic nie
przem arzniętym gruncie glin ia
ję towarzyszu pułkow niku”. W
dyw izji piechoty. W toku oży
zdradzało okrutnej w ojny. W
stym Przem ęczenie i w yczerpa
ciągu jednego wieczoru kpt. Żu
wionej w ym iany zdań dow ie
sielankow ym nastroju rozpoczą
nie jeszcze w w iększym stopniu
ków aw ansow ał w ięc do stop
działem się w iele ciekaw ego o
łem studiow anie obrony niem ie
daw ały się we znaki pjechocie,
nia pułkow nika i stanow iska
działalności partyzantów w kra
ckiej na podstawie szczegółowej
która dzień w dzień musiała —
szefa w ydziału.
ju I przebiegu form owania na
mapy rozpoznawczej przygoto
przy padającym zimnym deszczu
Po obiedzie w róciłem do po
szej, czyli polskiej dyw izji oraz
wanej przez szefa rozpoznania
lub mokrym śniegu — tarzać
czekalni. Czekała m nie kolejna
o kolejności i sposobie załatw ia
dywizjonu st. lejtenanta K arysię w topniejącym śniegu w barozmowa z pułkow nikiem z w y
nia sprawy. N iebaw em w yw oła
panowa. Prowadziłem lornetę
gniskach lub błocie rozm arzniędziału generała Żukowa. Zadał
no mnie na rozmowę. Po krót
nożycową po zielonych polach,
tych ląk i pól.
mi kilka kłopotliw ych pytań do
kim w stępie pułkow nik zapy
lasach i wsiach położonych na
26 marca 1943 roku pułk nasz
tyczących przeszłości. Odpowia
tał mnie, czy chciałbym służyć
południu od rzeki Zyzdry, a w
został przydzielony do 33 armii
dałem na nie praw ie m echanicz
w 1 PDP? Pom ny rady życzli
m yślach w ciąż w racałem do
i w szedł w skład armijnej gru
nie. D otyczyło to dotkliw ych
w ych kolegów skrom nie odpo
spraw y form owania polskiej dy
py artylerii dalekiego działania
przeżyć z okresu jeżowszczyzny.
w iedziałem , że chciałbym dalej
w izji piechoty. Ostry dzwonek
z zadaniem zwalczania artylerii
P ułkow nik spokojnie i bezbarw 
w alczyć z najeźdźcą hitlerow 
telefonu w yrw ał m nie z zadu
niem ieckiej. Po przegrupowaniu
nie w yjaśnił konieczność ochro
my. Dowódca pułku ppłk K uskim będąc w szeregach sw ego
przez trzy dni trwała krwawa,
ny państwa i zw alczaniu w ro
źniecow zapytał o sytuację, a
pułku. Jeżeli jednak dowództwo
zacięta walka o każdy skraw ek
gich elem entów i dodał, że zaw 
Armii Czerwonej skieruje mnie
następnie zadał mi pod ch w ytli
ziemi. Znów bez w ytchnienia
sze i wszędzie mogą być błędy
do Wojska Polskiego, wówczas
w alczyliśm y,
przem oknięci,
w e pytanie:
—
Co ty takiego narozrabia jako zdyscyplinow any żołnierz,
i om yłki. Podkreślił też, że po
zziębnięci, brudni i głodni. N ie
łeś, że poszukuje cię G łów ny
zrehabilitow aniu naprawiono mi
Chętnie i z honorem w ykonam
m cy bronili się zaw zięcie. Po
w szystkie krzyw dy. Skierow anie
polecenie 1 zaszczytny obow ią
Zarząd Kadr?
ciężkich w alkach nad rzeką U -
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IMPORT A SPRAWA POLSKI
Jest rzeczą zrozumiałą, że
część programów polskiej tele 
w izji pochodzi z importu. Do
brze zatem , że mam y m ożli
wość porównania poziomu pro
dukcji innych telew izji z po
ziomem naszych rodzimych pro
gramów. Od jakiegoś czasu na
przykład oglądam y N R D -ow ską
taw ernę piosenkarską z udzia
łem w ykonaw ców z w ielu kra
jów Program jak program —
niczym specjalnym się nie w y 
różnia. I o to w łaśnie chodzi.
Nikt nie wybrzydza, recenzen
ci nie psioczą, nie czepiają się
drobiazgów... Ale
w cale
nie
gorsze — a często i lepsze re
w ie rozryw kowe Łodzi
czy
W arszawy od razu budzą em o
cje w iększości piszących o tele
w izji W ówczas nie podoba się
w szystko — kiecha piosenkar
ki i kraw at piosenkarza, praca
kam ery i scenografia...

ODGŁOSY

A le to na m arginesie. Import
bow iem ma rów nież zalety.
Otóż em itujem y u nas film y
czy prezentujem y sztuki, które
— chciałoby się pow iedzieć —
m ogły powstać u nas, m ów ić o
naszych sprawach nie poprzez
zagraniczny kontekst. Tak było
ze sztuką w ęgierską atakującą
niedobre choć typow e obycza
je w szkolnictw ie — choć prze
cież nie tylko o to środowisko
chodziło i nie tylko o zjaw isko
w ęgierskie.
N iedaw no nadano interesują
cy film radziecki „Wybacz i
żegnaj” produkcji „Lenfilm u”.
W kinie radzieckim
mamy
w iele w ybitnych zjaw isk, że
w spom nę tylko „Kalinę czer
w oną”, „Prem ię” czy „Sybi
raczkę”,
„W ybacz i żegnaj” nie należy
akurat do tych szczytowych osiągni^ć kina radzieckiego lat

ostatnich, ale w art jest on od
notow ania jako zjawisko.
Historia jest prosta. Porzu
cona przez męża kobieta i
w iejski m ilicjant — dzieje ich
m iłości i tej m iłości klęska.
N iby nic — niby banalna fabułka, ale jak to zostało wzru
szająco i praw dziw ie zrobione.
U nas raz tylko odw ażono się
zrobić m ilicjanta
bohaterem
film ow ego romansu, ale
po
pierw sze cofnięto się w czasie
do początku lat pięćdziesiątych
aby film nie był — broń boże
— w spółczesny, a poza
tym
był to film niestety nieudany.
Mam na myśli płaską kom edyikę „Wiosna panie sierżan
cie”.
W iele radości i m ateriału do
refleksji dała też nam am ery
kańska sztuka Thurbera i N ueenta „Prawdziwy m ężczyzna”.
Tym razem m ogliśm y żałować,
że nikt w P olsce nie w ystaw ił
szt’-'-i. w której problem dur
nego stosunku do sportu i w ynaczeń w tej sfe-z
działania
ludzkiego byłby oparty o nasze
oolskie dośw iadczenia. A prze

cież mam y w tej m ierze ogrom nie dużo m ateriału. Wy
starczy poczytać gazety.
Obecnie w szedł na ekrany
telew izorów now y serial ra
dziecki o charakterze społecz
no-obyczajow ym pt.
„Gorące
serca”. Film osadzony głęboko
w realiach w spółczesności uka
zuje życie w ielkiego zakładu
przem ysłow ego. „Znamy, zna
m y — zaw ołają telew idzow ie
— m y też m ieliśm y serial „Dy
rektorzy”. Owszem , m ieliśm y,
ale m inęło sporo czasu, „Dy
rektorzy” są już dziś pozycją
klasyczną, a
następnych fil
mów tej klasy nadal brak.
Więc i ów
radziecki serial
przypomina nam o tej luce.
Zwłaszcza, że jest to film ż y 
w y , w którym ludzie są tacy
jacy są — nie tylko pracują,
ale mają sw oje osobiste życie.
Do podobnych refleksji skła
nia
jugosłow iański
dramat
psychologicznp-obyczajow y pt.
„Piosenkarka z tawerny". Jest
to historia m iłości młodego ro
botnika i uw odzicielskiej ka
w iarnianej piosenkarki.
Tłem

zaś do Polskiej D yw izji P iecho
ty jest dodatkow ym w yróżnie
niem i wyrazem zaufania oraz
dalszej chęci pom yślnego dla
m nie zam knięcia rachunku prze
szłości. Bardzo uradow ałem się
tym i odm eldow ałem sprężyście.
Czekając na odprawę końco
wą, naw iązałem bliższą znajo
mość z kilkom a oficeram i. Szcze
golnie przyjem nie rozm aw iało
mi się z kpt. Lachowiczem —
pochodzącym z Białorusi, ppor.
N aruszewiczem — z Ł otw y,
ppor. G insburgiem — z Brze
ścia i ppor. Szerszeniem — ze
Lwowa. Tw orzyliśm y typow ą
reprezentację
całości
Polonii
kresowej. Przyjazna, koleżeńska
wym iana zdań została niebaw em
prz-rw ana. Zaproszono w szy
stkich do sali konferencyjnej,
gdzie poinform owano o przebie
gu form owania 1 PDP oraz o
zadaniach i obowiązkach, jakie
m ieliśm y spełniać. Po odpraw ie
otrzym ałem dokum enty podró
ży i kopertę zaadresowaną: „Do
dowódcy 1 polskiej dyw izji pie
choty płk dypl. Zygmunta B er
lin ga”.
O zm ierzchu 21 m aja 1943 r.
pociąg osobow y M oskw a-R iazań
zatrzym ał się na m ałej stacyjce
kolejow ej D iw owo. Już z dale
ka zauw ażyliśm y polskich żoł
nierzy ubranych w m undury ra
dzieckie z polskim i naram ienni
kam i i białym i orzełkam i na fu 
rażerkach. Naszą grupę spotkał
oficer dyżurny z biało-czerw oną
opaską na rękaw ie. Chłopak
rozm owny i życzliw y. Od razu
nam zaproponował udanie się
na odpoczynek do w si S taroletowo, położonej obok stacji D i
wowo. Odprowadzając nas do
w yznaczonych chat w iejskich
chętn ie opow iadał o obozie sie 
leckim , przebiegu form owania
dyw izji i m asowym przyjeżdzńe
ochotników ze w szystkich śro
dow isk i krańców ZSRR.
Rano 22 m aja 1943 r. w tłoczy
liśm y się do skrzyni sfatygow a
nego samochodu. Oficer dyżur
ny sztabu niezw łocznie zam el
dow ał naszą grupę adiutanto
wi dowódcy dyw izji kpt. N aszkowskiem u, który pow itał nas
w im ieniu płk Berlinga. N astęp
nie każdego po kolei zapytał o
poprzednie stanowisko, m iejsce
służby i dośw iadczenie bojow e.
Na zakończenie życzył w szys
tkim pom yślnej służby w W oj
sku Polskim . Mnie zaś 1 kpt.
Lachowicza przedstaw ił szefo
wi sztabu dyw izji płk S iw ick ie
mu, który przez kilkanaście m i
nut przyjaźnie rozm aw iał z na
mi w ypytując o pochodzenie,
w ykształcenie, przebieg służby
w Armii Czerwonej i udział w
wojnie. Po czym poradził dob
rze odpocząć i cierpliw ie czekać
na przydział służbowy. Po obie
dzie, w prowizorycznym kasy
nie oficerskim , zam eldow ałem
się u dowódcy artylerii płk. B e 
wziuka. Po dłuższej rozm owie
ośw iadczył mi, że na razie za
trzyma m nie do sw ojej dyspo
zycji 1 pow ierzy czasow e pełnie
nie obow iązków szefa sztabu ar
tylerii dywizji.

opow ieści jest natom iast celnie
podpatrzone
środow isko
bu
dow niczych
w ielk iej
zapory
w odnej na Dunaju.
A my? Zbudowaliśm y Port
Północny, zbudow aliśm y zaporę
w Solinie, budujem y Hutę Ka
towice... A le nasza telew izja
ofiarow ała budow niczym H uty
tylk o
program „Twórcy —
tw órcom ” — nieudaną rew ię
gw iazdeczek
oraz
codzienne
meldunki z budowy, N ie zanosi
się jednak jakoś na am bitny
film opow iadający w
sposób
praw dziw y o trudzie i osobis
tych perypetiach ludzi, którzy
m iesiącam i oderwani od rodzin
tworzą Wielką Rzecz
nieraz
kosztem
sw ych
osobistych
spraw.
Tak w ięc im portując film y I
sztuki — telew izja w ciąż przy
pomina odbiorcom, że istnieją
całe obszary nie zagospodaro
w ane jeszcze przez programy
rodzime. Im port zatem skła
nia nas do refleksji nad nolską
problem atyką. Dobre i to.

TELEM A N
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gospodarstwa indyw idualnego w ynosi
5,2 ha. Jako reguła, zatrudniająca
w łaściw y rozwój produkcji rolnej,
jest ogrom ne rozdrobnienie gruntów.
P rzeciętnie na jedno gospodarstwo
ind yw idualne składa się cztery dział
ki leżące każda gdzie indziej. Sam e
m iedze zajm ują około 5 proc. dobrej,
lecz leżącej odłogiem ziem i.
Innym , niezw ykle w ażnym proble
m em , w ym agającym szybkiego roz
w iązania, jest n iew łaściw e gospodaro
w an ie niektórych w łaścicieli gospo
darstw indyw idualnych. N ajczęściej
w ynika to z podeszłego w ieku rolni
ków , długotrw ałych chorób oraz od
chodzenia m łodzieży do przemysłu.
2.

W w yniku pow szechnego przeglądu
gm in i wioisennej kontroli w ykorzysta
nia gruntów, stwierdzono, ze na tere
nie w ojew ództw a sieradzkiego znaj
duje się aż 5.493 ha gruntów źle lub
w ogóle nie zagospodarow anych. N aj
w ięcej ziem i leżącej odłogiem, będą
cej ugorami lub zaniedbanej znajduje
s ię w gm inach Zadzim, Szadek, Zapo
lice, Złoczew , Sieradz, Siem kow ice,
Buczek, Zduńska Wola, W ieluń i Łask.
Reakcja w ładz była natychm iasto
w a: znaczna część tych gruntów już
w czasie przeglądu została obsiana
przede w szystkim roślinam i pastew 
nym i na zielonkę. Pozostałe, prawie
1.000 ha w ym agają pow ażnych nakła
dów Inw estycyjnych. By racjonalnie
je zagospodarow ać musi być przepro
wadzona m elioracja, odkrzaczenie oraz inne, niezbędne zabiegi. W sum ie
około 4.500 ha użytków rolnych jest
obecnie przedm iotem intensyw nego
działania służby rolnej. Zapewniono
stały nadzóę ze strony fachow ców od
rolnictw a, którzy uczą gospodarzy
praw idłow ego naw ożenia, podstaw o
w ych zasad agrotechnicznych, racjo
nalnego zm ianow aniś. a także w ła ś
ciw ego doboru gatunków i odmian
roślin upraw nych.
O czyw iście, w dobie pow szechnej
agrotechnizacji w rolnictw ie, ogrom 
na odpow iedzialność spoczywa na ope
ratyw ności nie tylko służb rolnych w
gm inach, ale i na dobrej pracy or
ganizacyjnej naczelników poszczegól
nych gmin. K iedy prosiłem zastępcę
dyrektora W ydziału R olnictwa. L eś
nictw a i Skupu Urzędu W ojew ódzkie
go w Sieradzu — inż. Józefa Janko
w skiego, by w ym ien ił mi tych naczel
ników gmin i tych kierow ników służ
by rolnej, którzy w łożyli najw iększy
w kład w zagospodatrw anie odtrtgów.
długo w ertow ał dokum enty, nam yślał
się. analizował.
—
tl nas — pow iedział — ludzie
chcą pracować, bow iem ci, którzy
zw olnili tem po bodaj na
mom ent,
m uszą odejść. Chcemy, aby w n a j
bliższym czasie nie było przyslow iow e i piędzi ziem i pozostaw ionej sam ej
sobie i nie obsianej. A ci najlepsi? Ot,
choćby naczelnik miasta i irminy w
Z łoczew ie inż. C zesław Pędziw iatr,
Julian Bartodziej 7. Czarnożył, Tan Z e
non Osumek z Konopnicy, Edward
Gabara z Sieradza, inż. Stan isław K o
w alczyk z W arty czy Stan isław M iel
czarek z Szadku. Zresztą entuzjastów
w w ojew ództw ie iest w iecej, przecież
otrzym aliśm y w ielk a szansę, staliśm y
się rów noprawnym partnerem pozo
stałych 4S woiewóribtw i n'C m ożem y
pozostać w tyle. W ciągu tego roku
zrobiliśm y w iele, ale do zrobienia po
zostało jeszcze w ięcej.

— B ędziem y scalać — m ów i. — A le
to scalanie będzie formą pew nej w y 
m iany: rolnik zam iast rozdrobnionych
k aw ałków ziem i otrzyma w szystko w
jednym , często może naw et ziem ię o
w yższej klasie. Oczyw iście mam na
myśH tych rolników, którzy będą m o
gli prowadzić now oczesne, zm echani
zowane, w ysoko w ydajne gospodar
stw a. W dzisiejszym przem yśle rol
nym nie ma m iejsca tak na karłow ate
i m ałe poletka, jak i na karłow ate
i nieopłacalne hodow le I uprawy.
4.

Odrębnym problem em w ojew ództw a
jest Jeziorsko, to przyszłe zagłębie
hodow lane; stąd będzie szło bydło
rzeźne do ubojni, a m leko do prze
tw órni m leczarskich. Jeziorsko — to
przede w szystkim zbiornik w odny, po
tężny rezerw at zaopatrujący w wodę
grunty leżące w promieniu 8— 10 km.
Na terenie w ojew ództw a sieradzkie
go znajduje się 95 proc. obszaru zbior
nika. reszta leży w w ojew ództw ach
konińskim i poznańskim toteż sie
radzkiem u przypadnie w udziale zago
spodarow anie 4.800 ha ziemi. Jednak
że nie ma obecnie/ m ożliw ości w yko

•

5.
Złoczew: 19 sołectw , 8.000 ha ziemi,
1.530 gospodarstw od 2 do 5 ha, jed 
na Spółdzielnia K ółek Rolniczych, ani
jednego zakładu przem ysłow ego —
słow em typow y w ycinek w ojew ództw a
sieradzkiego z jego problem am i i trud
nościam i. A le Złoczew zawsze m iał
szczęście do dobrych gospodarzy. T e
raz także na czele Kom itetu M iej
sko-G m innego PZPR stoi Zenon P a 
w lik, entuzjasta rolnictwa i jego
znawca, naczelnikiem Miasta i Gm i

do przodu

rzystania wód Jeziorska w form ie re
tencyjnej, pow stała w ięc koncepcja
w ykorzystania tych wód w form ie de
szczowania i przym usow ego przetransportow yw ania, a później graw itacyj
nego naw adniania użytków rolnych.
Będą to przede w szystkim grunty pań
stw ow e lub gospodarstw uspołecznio
nych. Obecnie w obszarze Jeziorska
znajduje się około 1.500 ha gruntów
państw ow ych, a do roku 1980 zosta
nie przejętych od rolników indyw idu
alnych dalsze 3.000 ha W edług obliczeń
łącznie zostanie zm eliorow anych około
18.000 ha. co pozwoli na prow adzenie
na szeroką skalę hodowli bydła oraz
rozw inięcie upraw w arzyw niczych. Za
nim jednak do tego dojdzie, trzeba b ę
dzie wykup ć lub przejąć na skarb
państwa grunty chłopskie; drobne, po
rozrzucane. poprzedzielane miedzam i i
polnym i drogami. Obok scalania b ę
dzie się prowadziło akcję w ym iany,
bow iem zakłada się, źe rację bytu b ę
dą m iały jed yn ie gospodarstwa nie

grunty te nie podźiwdgną się, zostaną
przejęte na skaro państw a.
Przejm ow ane grunty są natychm iast
przekazyw ane innym uzyutownutom :
Spółdzielni K ółek R olniczych, lasom
państw ow ym , w ydzierżaw ia się je uzytkow nikom
indyw idualnym . Jak
ważną i pilną spraw ą jest przejm o
w anie gruntów , niech św iadczy przy
kład wsi G ronówek gdzie przejęto już
41) proc. ziem i. Wraz i przejm ow a
niem lózie wym iana, bow iem nie spo
sób połączyć w szystkie grunty w jed 
ną całość. G ospoaarze Gm iny Złoczew
pracują z w ielką ostrożnością i roz
tropnością: przydział gruntów z w y
m iany z reguły posiada tę sam ą klasę
ziem i, co zapobiega rozgoryczeniom i
niesnaskom . W przyszłym roku zo
staną połączone ziem ie dwóch wsi
leżących obok siebie: U ników i Wandalin. Sam o zlikw idow anie miedz, sta
now iących 5 proc. użytków rolnych
da dodatkow e hektary do obsiania.
Gmina Złoczew, podobnie jak całe w o
jew ództw o jest nastawiona na hodo
w lę trzody chlew nej oraz bydła m le
cznego.
8.

Inicjatyw ą godną rozpow szechnie
nia jest zaw iązyw anie się spółek ho
dow lanych na w siach. Gospodarze
G m iny Z łoczew kilkakrotnie pow raca
li w rozm ow ie do tej sprawy. W ydaje
m i się, że na obecnym etapie rozwoju
w si polskiej jest to jeden z w łaści
w ych kierunków gospodarki indyw i
dualnej. Takie spółki są w e wsi Bro
szki, gdzie na sto hektarów użytków
rolnych jest 98 sztuk bydła, oraz we
wsi Kam asze, w których hodowla
trzody chlew nej osiągnęła jeszcze
w yższy w skaźnik — 280 sztuk!
Zarówno sekretarz Zenon P aw lik
jak i naczelnik inż. C zesław Pędziw iatr
gorąco mnie nam aw iali do odw iedze
nia przodujących hodow ców w e wsi
Kam asze.
—
Tam dopiero w idać — m ów ili —
do czego można dojść przy u m iejęt
nym i racjonalnym w ykorzystaniu sił
i środków. To już nie są chłopi w
tradycyjnym pojęciu, to producenci!
K iedy skw arnym popołudniem je 
chałem przez w ieś Kam asze, w idzia
łem spoza zieleni drzew czerw one bu
dynki domów I stodół. Bogata wieś,
zadbana. Jeszcze nie tak dawno do
m inow ały tu strzechy, dziś w ieś K a
m asze coraz bardziej się uw sp ółcześ
nia, zmienia się nie tylko zew nętrz
nie, ale jej m ieszkańcy zm ieniają od
w ieczny sposób m yślenia, podciągają
do najlepszych gospodarzy w swoim
w ojew ództw ie.
.
,,
Trzy lata tem u Jerzy Sagan, Edward
Matuszek i H enryk Mosina założyli
spółkę hodow laną. SKR dała im ciąg
nik, który stał się niezbędną pomocą
przy zwózce karm y, m ateriałów bu 
dow lanych, zagospodarow yw aniu grun
tów ornych. Przez te lata, każdy z
udziałow ców w ybudow ał dla potrzeb
w łasnej hodow li budynki lnw entarsko-składow e (chlew nie, stodoły), n ie
którzy postawili now e m urow ane do
my. O w ielkości chlew ni może św iad 
czyć fakt, że do ich budow y zużyto
co najm niej 40,000 sztuk cegły!
W obejściu Jerzego Sagana o tej po
rze jest cicho: jeszcze nie pora na
karm ienie. Jerzy Sagan gospodarzy na
6 ha, z czego gruntów ornych jest 4.5
ha. W chlew ni znajduje się 40 świń
(w tym roku już odstaw ił 23 sztuki)
3 krowy, 2 jałów ki Do końca roku od
w iezie na punkt skupu dalszych 21
sztuk św iń i czterysta kilogram ow e
go knura. Konia sprzedał, teraz ciąg
nik załatw ia w szystko. Paszę otrzy
m uje z GS, reszta sw ojej, do tego co
trzeci dzień przywozi z m leczarni dw ie
beczki 600 litrow e serw atki. Pracuje z
żoną dzieci są jeszcze za m ałe, a
dziadkow ie już za starzy.
K iedy zajeżdżam na podwórze Ed
warda M atuszka trwa przegląd ciąg
nika. Tu także spotykam trzeciego
udziałow ca, Henryka M osinę. Oglądam
wzorowo prowadzoną hodow lę, w bok
sach pełno podhodowanych prosiąt.
Foto: A rch iw u m
Edward Matuszek jest zadow olony ze
sw oich osiągnięć. Trzody posiada sto
sztuk, a przecież już w tym roku
sprzedał państwu sześć t o n mięsa! Ob
liczył. że na koniec roku w yjdzie mu
1 tona mięsa z hektara. K iedyś miał
dwa konie, teraz pozostał jeden, a i
tego pozbędzie się lada dzień.
— Traktor — mówi — to jest do
piero sztuka! Starcza za dziesięć ko
ni!
— A gdyby tak w ięcej m aszyn —
ny od dw óch lat jest inż. C zesław P ę
przerywa Henryk Mosina — snopodziw iatr, który przepracował w sw oim
w iązalek, roztrząsaeze czy rozrzutkrótkim życiu aż czternaście lat w
nikł obronika, jeszcze z jeden ciągnik,
służbie rolnej. Toteż decyzje, jakie za
nasza hodowla podw oiłaby się w c ią 
padają w w yniku pow szechnego prze
gu roku. Ja mam teraz w chlew ie 56
glądu gmin muszą budzić respekt. K ie
św iń, 11 odstaw iłem na punkt skupu,
dy stwierdzono, że gmina posiada 6 ha
resztę 35 odstaw ię na jesieni. No i
nieużytków — natychm iast wydano
sprzedałem jednego w olca.
polecenie Spółdzielni Kółek R olni
— Bo prawda jest taka — przery
czych, by ziem ie te obsadziła kuku
wa mu Edward M atuszek — m yśm y
rydzą (późno bo późno — koniec m a
zrobili ten pierw szy krok do przodu.
ja — ale nie straszą łyse ugory). B yły
Inni pójdą za nami. Bo tem u zawsze
to dwa gospodarstwa indyw idualne:
lżej, kto płynie z prądem.
w C nikow ie Jana Białka i w Starej
Opuszczając w ieś Kam asze d ow ie
Hucie A ntoniego Zduńczyka. O czyw iś
działem się, że już zawiązała się no
cie, rolnicy będą m ogli przejąć sw oje
wa spółka hodow lana: bracia W itków - .
ziem ie jedynie w w ypadku udow od
scy oraz Józef K usiak zwrócili się do
nienia, że potrafią je należycie zago
naczelnika gm iny oraz do SKR o po
spodarować. Stw ierdzono także, że w
moc. A znając plany i zam ierzenia
65 gospodarstwach produkcja rolna
w ładz lokalnych i w ojew ódzkich, po
podupada, że przy tegorocznych su
moc takow ą na pew no otrzym ają.
szach plony będą więcej niż skrom 
ne. Więc natychm iast wydano każde
mu z gospodarzy ostrzeżenie na piś
E U G E N IU S Z IW AN ICKI
mie, że jeśli po tegorocznych zbiorach

KROK

3.
W trakcie przeglądu ujaw niono, ie
w br. należy przejąć na rzecz skarbu
państw a R13 gospodarstw, aby zapo
biec procesowi ich całkow itej rece
sji A jest to niebagatelny problem,
bow iem na lata 1977—80 przpwiduje
się dalsze p r z e ję c i 4.OBR go«podarstw.
co w sum ie stanowi 24.12R ha ziem i!
Ziemia przejęta od rolników zostanie
przekazana jednostkom gospodarki uapolecznlonej
lub
w ydzierżaw iona
spółkom rolniczym.
Odrębnym zagadnieniem u jaw n io
nym w czasie pow szechnego przesiadu gmin iest problem zdew asto
w anych gruntów i nieużytków w ym a
gających rekultyw acji. Jest ich w w o
jew ód ztw ie sieradzkim 1.044 ha Prze
w id u je się, że poważnym nakładem
pracy i kosztów te grunty zostaną
zagospodarow ane do roku 1980. Za
chodzi jednak niezbędna konieczność
przejęcia przez państwo w iększych
pow ierzchni nieużytków zwłaszcza w
gm inach G oszczanów, K onopnicy. S ę
dziejow ic, W arty. Skom lina. Z duńsk^ i
W oli, Złoczewa i ł.askii oraz gruntów
zdew astow anych (torfowiska i doły po
glinie)
Przejm ow anie gruntów na rzecz
skarbu państwa nastręcza dość dużo
kłopotów. W spom niałem , że przecięt
n ie gospodarstwa indyw idualne sk ła
dają się z czterech działek leżących
od siebie nieraz w znaczych odległoś
ciach. Ale co zrobić jeśli rolnik po
siada te sw oje 5 ha w 15— 20 k a w a ł
kach? Problem scalania nie jest ani
łatw y, ani prosty. Chłopi są p rzyw ią
zani do sw ojej ziemi, do tych nawet
■ugorów i glinianek, do piaszczystych
łach, na których porasta karłow ate
żyto! Inż Józef Jankow ski nie k ry
je niepokoju: scalanie jest koniecz
nością, jest racja Istnienia dobrej, no
w oczesnej gospodarki.

m niejsze niż 13— 20 ha, gospodarstwa
zm echanizow ane, ukierunkow ane pro
dukcyjnie.
N atom iast
państw ow e
kom pleksy gospodarcze (4 lub 5) będą
m iały po 600 ha ziem i, na których sta
ną now.oczesne i zm echanizow ane obo
ry za sum ę 110 min zł., m ieszczące po
1,500 sztuk bydła. Takich obór pow 
stanie pięć, bow iem plan zakłada, że
już w 1981 r. sieradzkie przekaże do
przerobu z Jeziorska 24 min litrów
m leka. W części w schodniej, gdzie
grunty są gorsze, pobuduje się po
dobne obory dla ow iec. A w ięc skóry
i m ięso, w ełna i mleko.

I

LUDWIK
KRZYWICKI
Wiadomo już stosunkowo
dobrze,
że Ludwik Krzywicki byl u nas jed
nym z pierwszych propagatorów mark
sizmu, wybitnym uczonym, który
w
swojej wszechstronnej i
wieloletniej
aktywności badawczej niejednokrotnie
korzystał z inspiracji myłll K. Marksa
i K Engelsa. Rozpoczęte jeszcze przed
wojną, kontynuowane i rozwijane
w
ostatnim trzydziestoleciu badania natl
życiem i działalnością L. Krzywickiego
ze zrozumiałych względów
na
plan
pierwszy wysuwały zwłaszcza zagad
nienie alusuiutu myśliciela do marnsuinu. Zanim zuolauo uzyskać
bardziej
trwale rezulialy, nie oraaiio uogoinieu
tyle pospieszuycu, ue nieadekwatny ca„Zuartaio się też — powiada Henry
ka Hołda — łioziewicz — że fragmen
tarycznie znane wypowiedzi uczonego
układano w dziwaczne zbitki, o ktorycu auioiytatywnie orzekano, czy są
one czy me w zgodzie z ustaleniami
łub intencjami kiasykow materializmu
historycznego".
Dzis n^uiia dysponuje już wcale bo
gatym dorobkiem prac, poświęconych
L*. Krzywickiemu, dalekich ód
daw
nych uproszczeń, a zarowno
postać,
jak I uzielo wyoitnego myśliciela
»ą
już stosunkowo dobrze znane.
Nie
znaczy to jednak, by byty znane
w
całej pełni, by można było zawiesić ba
dania nad L. Krzywickim na kołku,
aby juz wszystko, co oaprawdę waż
ne, było wiadome. Miejmy nadzieję,
że długo jeszcze nie dojuziemy do tego
stanu, a pisma L. Krzywickiego długo
będą dostarczały inspiracji dla
coraz
nowych poszukiwań badawczych.
Henryka Hołda łioziewicz poświęciła
swą książkę „Ludwikowi Krzywickie
mu
jako
teoretykowi społeczeństw
pierwotnych" (PAN, Zakład
Historii
Nauki, Oświaty i Techniki, 197ł»),
a
więc zagadnieniom, które pasjonowały
uczonego właściwie przez cały
czas
jego aktywności. Starała się
ukazać
dorobek polskiego badacza na tle ewolucjonizmu w etnologii, zwłaszcza zaś
koncepcji najwybitniejszego
przedsta
wiciela tego kierunku — Lewisa Heury’ego Morgana. To właśnie
dorobek
L. U. Morgana byl dla polskiego myś
liciela „punktem wyjścia do
snucia
dalszych rozważań". Wiadomo od daw
na, że w kręgu oddziaływania koncep
cji morganowskich
kształtowały
się
poglądy na społeczeństwa
pierwotne
twórców marksizmu: K. Marksa i F.
Engelsa„Krzywicki — kontynuuje II. łiolda-Róziewicz — za
ich pośreduictwem
zainteresował się bliżej dziełami Mor
gana i całą problematyka społeczeństw
pierwotnych, a to — jak zobaczymy —
nie pozostało bez znaczenia w jego sa
modzielnych studiach nad interesującą
mnie tematyką. Aktywny działacz kół
ka socjalistycznego
„krusińszczyków”
na Cesarskim Uniwersytecie Warszaw
skim. wydawca Kapitału, popularyzator
marksizmu, bvł też Krzywicki pierw
szym polskim uczonym — marksistą
(...). który stosował metodę materializ
mu historycznego do wielo swych do
ciekań. również we fragmencie obję
tym moją analizą”.
Społeczeństwa prymitywne, znane uczonemu czy to z historycznych prze
kazów, czy z badań etnologicznych nad
różnymi ludami, żyjącymi
na
kuli
ziemskiej, dostarczały L. Krzywickie
mu materiału do badań nad „najpro
stszymi, traktowanymi zarazem
jako
najdawniejsze, typami więzi społecznej
i lej rozmiarami”. 11. Ilołda-Róziewicz
w uargumentowany sposób wykazuje,
że wychodząc z koncepcji ewolucjonistycznych L. Krzywicki dochodził do
ich przezwyciężania, że w jego rozwa
żaniach teoretycznych można wyróżnić
ważkie elementy, które nie pozostają
w zgodzie t założeniami tych myślicieli,
których koncepcje stanowiły dla na
szego badacza punkt wyjścia. L. Krzy
wicki zakwestionował więc w
pierw
szym rzędzie ..zasadność tezy o jedna
kowym rozwoju wszystkich ludów na
kuli ziemskiej”, formułując pogląd, że
nie „jednolity schemat” — jaki propo
nował ewolucjonizm — ale „różnorod
ność kształtów I dróg rozwoju jest za
sadą". Idąc dalej tym tropem polski
myśliciel położył zasługi
wv.iaśniajae
zagadnienie „niejednakowości
szczebli
rozwoju” pierwotnych społeczeństw
I
ich kulturowego zróżnicowania. Nieza
leżnie od lego — zaznacza H. HołdaRóziewlcz — czy „wnioski Krzywickie
go nazwiemy ciosem w klasyczny ewo
lucjonizm. czv tei nie", jego poglądy
pod wieloma względami odróżniały się
od koncepcji ewolucjonistów. „Krzywi
cki krytykował ich spekulacje
oraz
pośpieszne uogólnienia I schematy nie
jednokrotnie. negował niektóre ich za
łożenia i nowe próbował stosować me
tody. Ale celem jego badań, podobnie
jak klasyków ewolucjonlzmu, było dą
żenie do zrekonstruowania zasadniczych
etapów rozwoju społeczeństwa i kul
tury całej ludzkości od czasu pojawie
nia się człowieka na ziemi”.
H.
Hołda Rózlewicz nie mogła, rzecz
to zrozumiała, w krótkiej,
zwartej
książce, dokonać pełnej rekonstrukcji
teorii ro7woju społecznego L. Krzywi
ckiego. Problem ten czeka na osobne
badania monograficzne: studium autor
ki może stanowić do nich coś w ro
dzaju udanego wstępu. Omawiana pra
ca powstała w Zakładzie Historii Nau
ki, Oświaty I Techniki PAN I została
opublikowana w zasłużonej serii „Mo
nografii z Ozlejów Nauki I Techniki",
jako (om 105 Sądzę, że i tym razem
otrzymaliśmy do ręki wartościową roz
prawę, poświęconą ważnemu zagadnie
niu. A to wobec powodzi publikacji, o
których wartości można powątpiewać,
znaczy wiele.

LEKTO R
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ROMAN GORZELSKI

Z A P A Ś N IC Y
Sport stal się cyrkiem czyli sztuką autentyczną
pełną histerii tłum u pełną niebezpieczeństw
— oto walka gladiatorów czasów nowożytnych
zaczyna się ataw istycznym ruchem przyciągania
to walka o uchwyt aż po opuszki palców
czas urw ał się z uwięzi splotów ramion nóg mięśni
dach głów ich otacza dach ramion pięści wrzasku
— oni gotowi są zlinczować pokonanych
i miejsce w niebie uczynić zwycięzcy
— on widzi wokół siebie ściany w butach
koszulach czapkach m arynarkach
ściany oczu ściany spocone wyjące
— tam nie ma miłości: nienawiść albo uwielbienie
z wadą serca ze ślepym obiektywizmem matki
która uważa że tylko jej dziecko jest w arte pochwal
za wszelką cenę a jeśli już wiemy o co chodzi
wróćmy do sali dusznej z ostrym zapachem potu
w której rozpostarto wielką matę
— oto walka dwóch potężnych mężczyzn: śmierć w
nich się czai
umięśnione karki łydki uda pulsują chytrością
zapaśnicy ponawiają atak

STANISŁAW ROMANIAK

*

*

*

Między nami jak we śnie który minął
ktoś przyszedł i ktoś odszedł
ktoś zastukał w szybę, zapukał w drzwi
między nami jak ptakiem i drzewem
tylko gałązka jeszcze drży
ostatnie krople spadają rosy
na ostrza traw y wbite w ziemię
między nami jak chm urą i rzeką
rwący nurt i suche koryto
mokre kamienie pieką stopy, pękają lica
między nami jak wiosną, jesienią i zimą
coś się rodzi, coś więdnie, ktoś umiera
natrzymy na jedno drzewo i na deski
tniemy oczyma
między nami jak popiołem i ogniem
słychać trzask iskier, blask bije dokoła
i pozostała garść którą w iatr rozdmucha
popiołu

JADWIGA DZIENISIEWICZ

DO N IE G O
Myślę o tobie w nocy, kiedy sen
moje oczy przymyka
Kiedy słońce gaśnie na niebie,
3 księżyc swe oblicze otwiera
Myśleć o tobie mogę, kiedy
łza w oku nabiera blasku
Ty, który odszedłeś
C W chmurach się rozpłynąłeś
Powróć tu nawet z końca świata

DLACZEGO
Dlaczego szczęście szybko mija
a zło dłuży okropnie
Dlaczego krótka chwila szczęścia
odchodzi bezpowrotnie
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Proces K arakulskiego,
jak
w szystk ie w ażniejsze procesy
karne, toczył się w Sali K olum 
now ej. N azyw anie przybytku
T em idy św iątynią spraw iedli
w ości uw ażałem za retoryczną
przesadę. To raczej arena ście
rających się nam iętności, zlot
Erynii, strażniczek ładu społecz
nego, które prześladują prze
stępców i zabójców, A lekty —
uosobienia gniew u. T yzyfane —
zem sty, Megery — nienaw iści.
N ie można jednak zaprzeczyć, że
w atm osferze panującej na sali
sądow ej, było coś uroczystego.
Tłum aczy się to cerem onialną
ciszą, w jakiej toczą się rozpra
wy, a może i św iadom ością, że w
każdej m inucie w aży się tutaj
los człow ieka, stojącego pod po
ważnym zarzutem
dokonania
czynu przestępczego.
W pogodny słoneczny dzień
Sala Kolum nowa nie w ym aga
ła sztucznego ośw ietlenia. Było
w niej dostatecznie jasno przy
św ietle dziennym . A le m iała złą
akustykę. Głos prokuratora roz
legał się jak zapowiedzi przyja
zdu i odjazdu pociągów nadaw a
ne przez m egafony na dw or
cach kolejow ych. Trzeba było
dłuższej chw ili, żeby osw oić się
z tą em isją w ynaturzającą ludz
ki głos.
Zdziwiła m nie słaba frek w en 
cja publiczności na tym głośnym
bądź co bądź procesie o za
bójstwo. T ylko stół dla przed
staw icieli prasy był obsadzony
przez dziennikarzy do ostatn ie
go m iejsca.
U siadłem po prawej stronie,
w dziesiątym rzędzie, na linii
ław y dla oskarżonych, a naw et
trochę za tą linią, z boku, tak że
gdyby naw et m ecenas w ferw o
rze polem icznym obracał się
twarzą do publiczności, nie
m ógłby m nie ze sw ojej ław y
adw okackiej dostrzec, tym bar
dziej, że przede mną siedział
w ysoki i barczysty mężczyzna,
za plecam i którego kryłem się
jak za w ałem w row ie strzele
ckim.
Zająłem m iejsce obok sekre
tarza w ydziału karnego. Ten
sam, który przyw itał m nie zło
śliw ą uw agą, gdy przed paroma
tygodniam i zażądałem do przej
rzenia akt sprawy: „Widzę, że
K arakulskiego będzie broniło
trzech adw okatów ”. W ym ieniliś
m y uścisk dłoni. Lawiński był
starą, zasuszoną mumią. Z a > teresow ał pana ten proces? za
gadnąłem . Interesuje mnie obrona, uśm iechnął się zjadli
w ie
szczerzą:
drobne
zęby
poczerniałe od dymu tytoniow e
go. Skojarzyłem zjadliw y u śm iech z opinią m ecenasa o L aw ińskim : „To złośliwa bestia”.
D zieliły ich jakieś urazy, a może
tylko wzajem na
irracjonalna
antypatia?
Mój słuch przyzw yczajał się
do dudniącego w ielosłow ia roz
legającego się z głośnika. Za
cząłem w yław iać poszczególne
zdania z huczącej m asy em ito
w anych dźwięków.
Sądząc z pytań, jakie zadaw a
ła obrona biegłym , prokurator
dom niem yw ał, że pełnom ocnik
oskarżonego w ysunie tezę, iż je 
go klient zabił żonę w nagle
powziętym zamiarze zabójstwa.
Jest to tak zw any dolus im petus w przestępstw ach popełnio
nych w nagłym uniesieniu. W
tej spraw ie jednak dolus im petus nie m ógł mieć zdaniem pro
kuratora zastosowania.
K w estionując przypuszczalną
tezę obrony oskarżyciel publi
czny udow adniał, że od m om en
tu, kiedy oskarżony Karakulski
został zawiadom iony przez de
tektyw a z pryw atnego biura
„Pinkerton”, że żona jest w ka
synie gry „N irw ana” z jakim ś
m ężczyzną, do chw ili, w której
znalazł się w kasynie, up łyn ę
ło co najm niej pół godziny. Opierając się na w yjaśnieniach
oskarżonego, że po w yjściu z
m ieszkania na Ogrodowej nie
m ógł znaleźć żadnego środka lo
komocji i przebył pieszo drogę
na Chm ielną, gdzie m ieściło się
kasyno gry, prokurator stw ier
dził, że przez ten czas oskarżo
ny ochłonął z pierw szego w ra
żenia, jakie na nim wywarła in
form acja telefoniczna, i na zim 
no, z rozm ysłem zaplanow ał za
bójstw o sw ojej żony. Ten w nio
sek był poparty dowodem zez
nań
agenta,
pracującego
w
„Pinkertonie" D etektyw czekał
przed lokalem kasyna gry i ze
znał, że nie zauw ażył żadnych
objaw ów
zdenerw ow ania ani
podniecenia w zachowaniu się
Karakulskiego. Przeciw nie, skon
statował, że Karakulski wykazał
duże opanow anie, rozm aw iał z
nim krótko i rzeczowo i po parom inutowej w ym ianie zdań ka
zał się zaprowadzić do kasyna.
Po w ejściu do lokalu K arakul
ski na widok żony rozm aw iają
cej w kaw iarni „N irw any” z ob
cym m ężczyzną w yjął z kieszeni
brow ning i celując uw ażnie od
dał do denatki trzy strzały.
W szystkie okazały się celne i

jak w ynika z obdukcji zwłok,
dokonanej w Zakładzie M edy
cyny Sądow ej, były śm iertelne.
A w ięc zarówno przy pow zięciu
zam iaru zabójstwa, jak i w m o
m encie dokonania przestępstw a
oskarżony
działał
z
pewną
św iadom ością, realizując z gó
ry pow zięte postanow ienie za
bójstw a. Żaden św iadek, utrzy
m yw ał prokurator, nie stw ier
dził stanu silnego wzruszenia
ani podniecenia u oskarżonego,
który spraw iał w rażenie czło
w ieka całkow icie opanowanego.
T ylko oskarżony m ów ił o sobie,
że był „wkurzony”, rozum iejąc
przez to, że był zdenerw owany.
Ale od zdenerw owania bardzo
daleka droga do pojęcia „sil
nego wzruszenia duchow ego”,
które w edług paragrafu 2 arty
kułu 225
kodeksu karnego
zm niejsza odpow iedzialność za
popełnione zabójstwo. Zapyta
łem półgłosem L aw ińskiego, od
jak dawna przem aw ia prokura
tor.
N ie patrzyłem na zegarek, do
szedł m nie szept sekretarza, Ale
coś mi się zdaje, że niedługo
skończy.
W istocie prokurator zm ie
rzał do końca sw ojego przem ó
wienia. Reasumując, żądał uz
nania przez sąd, że oskarżony
popełnił zabójstwo z prem edy
tacją i domagał się surowego
wym iaru kary.
Przem yślane i rzeczowe prze
m ów ienie oskarżyciela publicz

nego w ydało mi się niełatw e do
obalenia i sądziłem , że m ece
nas będzie m iał niem ało kłopo
tu, aby przekonać sąd, że Ka
rakulski nie działał z rozm y
słem.
Obrona ma głos, oznajm ił
przewodniczący i m ecenas wstał.
Wysoka sylw etka w czarnej
todze odcinała się w yraźnie od
jaśniejszej, politurow anej de
ski oparcia ław y obrończej, na
krawędzi której opierał się Ka
rakulski siedząc za m ecenasem
na ław ie oskarżonych, podany
teraz całym tułow iem do przo
du, łow iąc każde słow o sw ojego
obrońcy.
M ecenas zaczął od charakte
rystyki osoby sw ojego klienta,
który był synem m otorniczego
i po przedw czesnej śm ierci oj
ca m usiał przerwać naukę w
szkole średniej i zaczął praco
wać jako chłopak do posług w
pracowni znanego złotnika w ar
szawskiego. Pracodawca ocenia
jąc spryt i zdolności nowego
pracownika, zatrudnił go nie
baw em jako ucznia. Okazało się,
że chłopiec posiadał uzdolnie
nia m anualne i po kilku la
tach stał się jednym z w ybija
jących się pracowników. Co
w ięcej, to on nam ów ił sw ojego
mistrza do założenia sklepu ju
bilerskiego w najelegantszym
punkcie stolicy. Rozpoczęła się
era rozkwitu pracowni i sk le
pu. D oceniając w kład pracy, inicjatyw ę i zapobiegliw ość K a
rakulskiego złotnik dopuścił go
do spółki w prowadzeniu przed
siębiorstwa, które po śm ierci
założyciela I spłaceniu spadko
bierców przeszło całkow icie na

w łasność byłego ucznia. N iesz
częściem i klęską K arakulskie
go było, że jako m ężczyzna już
lnie pierw szej m łodości zako
chał się i ożenił z dziew czyną
znacznie młodszą od niego. W ie
rząc, że jego żona będzie tak sa
m o uczciw a, jak on był rzetel
ny w stosunku do sw ojego sta
rego m istrza-złotnika, w prow a
dził ją do sklepu z zamiarem,
żeby nauczyła się fachu i po
m agała mu w pracy. Rezultat
tej próby okazał się żałosny.
U słyszałem hałaśliw e otw ar
cie i zam knięcie drzwi. Do sali
w szedł
adw okat
Papliński.
Środkow ym przejściem m iędzy
ław kam i ruszył kierując się do
stołu sędziowskiego. N ie złożył
kom pletow i sądzącem u zw ycza
jow ego ukłonu, jak robiła w ięk 
szość adw okatów w chodzących
w czasie sesji do sali rozpraw,
tylk o doszedł do pierwszego
rzędu,
przeznaczonego dla obrońców oczekujących na w y 
w ołanie ich sprawy i zasiadł
kładąc obok siebie teczkę i ja
kieś akta.
R ezultat okazał się żałosny,
pow tórzył
m ecenas po krót
kiej przerwie, w yw ołanej ha
łaśliw ym wkroczeniem
adw o
kata Paplińskiego. Z w yjaśnień
oskarżonego, kontynuow ał Woyzbun, można sobie odtworzyć
obraz gehenny, jaką było dla
starego męża pożycie K arakulskich.
Słuchałem
w szaleńczej
i
bezskutecznej ch ęci dotarcia do

istoty w yw odów m ecenasa, cho
ciaż nie zdawałem sobie dokła
dnie sprawy, dlaczego się drę
czę i po co chcę wiedzieć, jaka
przyczyna
skłoniła mecenasa
do zm iany decyzji i podjęcia się
obrony jubilera. Od chw ili, w
której m ecenas ośw iadczył, że
straciłby szacunek dla sam ego
siebie, gdyby bronił Karakul
skiego w taki sposób, jak klient
sobie życzył (było to po pierw 
szej w izycie jubilera, który w y
chodząc trzasnął drzwiam i m a
nifestując w ten im pertynencki sposób sw oje niezadow ole
nie), a zwłaszcza od momentu,
kiedy dow iedziałem się o zm ia
nie decyzji i zauw ażyłem ów
rzadki, nerw owy tik w lew ym
policzku mecenasa i w yszedłem
z jego gabinetu z niejasnym po
dejrzeniem , które w ydało mi
się jednak krzyw dzące dla m e
cenasa, od tam tego m om entu
moja uwaga była zwrócona na
zainteresow anie, jakie m ece
nas okazyw ał spraw ie jubilera.
Chciałem w ykryć i zrozumieć
przyczynę, dla której m ecenas
zm ienił decyzję. D latego chło
nąłem z niecierpliw ością i na
piętą uwagą słowa Woyzbuna
spodziewając się, że w jego
przem ówieniu odnajdę zaw oalow aną odpowiedź na moje niesprecyzow ane obawy i w ątp li
wości.
Rzućmy okiem , przem awiał
Woyzbun, na drogę, która do
prowadziła
m ojego
klienta
przed sąd. D ługoletnie kłótnie
m ałżeńskie,
beznadziejnie po
naw iane
próby
nakłonienia
w iarołom nej żony do powrotu
do
u c z c iw e g o , życia.
T ylko

w ielkie uczucie i dobroć serca
moigła się łudzić, że cierpliw oś
cią, w ybaczaniem i pobłażliw oś
cią będzie można zm ienić cy
niczną filozofię kobiety, dla
której przyjem ność, użycie i h edonizm były nadrzędnym i w ar
tościam i. P om yśleć, ile stresów
przeżył podsądny, ile zw ątpień,
ile rozczarowań! Spójrzcie na
niego i przyznajcie, panow ie sę
dziow ie, że trzeba by chyba
nadludzkiej siły,
żeby oprzeć
się spustoszeniu i dezintegra
cji, jakie pow oduje w psychi
ce taka długoletnia i beznadziej
na w alka w ew nętrzna!
Jak dotąd w szystko zapow ia
dało się nieźle. M ecenas zasto
sow ał swój w ypróbow any spo
sób, przyłożył do piersi obie
ręce z lekko dotykającym i się
końcami palców i pochylił się
nieznacznie do przodu. Ten gest
nadaw ał mu pozór rozbrajającej
sędziów szczerości, którą ch ciał
przekonać
trybunał o sw ojej
lojalnej postaw ie w zględem kom 
pletu sądzącego. N ie podno
sił też głosu, który m odulow ał
od tonacji refleksyjn ej do ła
godnej persw azji m ów iąc: Oto
człow iek, który uczciw ą i w y 
trw ałą pracą od wczesnej m ło
dości zasłużenie dorobił się zna
cznego m ajątku. I który chciał
ukonorow ać sw oje dzieło przy
kładnym m ałżeństw em i zna
leźć proste szczęście w ciep le
dom ow ego ogniska. N iestety,
jego towarzyszka zam ieniła o gnisko dom ow e w piekło.
K arakulski
w stał, w y ją ł z
kieszeni kraciastą chusteczkę,
jak kiedyś w yjm ow ało się zza
pazuchy fular, i zaczął osten
tacyjn ie w ycierać łzy.
A co zostało z tego człow ie
ka? Ruina! pow iedział m ece
nas z naciskiem , z ostrożnie ak
centow anym patosem.
Karakulski zw alił się z po
wrotem na ław ę i trzym ając się
oburącz krawędzi deski, odgra
dzającej go od obrońcy, zaczął
łkać.
Spazm atyczne
ruchy
w strząsały jego tułowiem .
Lawiński trącił m nie łokciem
w bok. Przechyliłem głow ę w
jego stronę. Stary kaw ał! sze
pnął chichocząc. Obruszyłem się,
chociaż trudno było zaprzeczyć,
ze scena mogła się w ydaw ać
w yreżyserow ana przez obrońcę
1 jego klienta, i nie zrobiła w ra
żenia na trybunale. Sędziow ie
słuchali przem ów ienia W oyzbu
na z roztargnieniem . Jeden pa
trzył w sufit, drugi robił m łyn
ka w iecznym piórem, które o bracał w palcach, zaś przew od
niczący w ertow ał leżące przed
nim akta sprawy.
D ziekan Rady A dw okackiej
w Paryżu m ecenas Fernand
Payen pisał w sw ojej pracy o
adwokaturze, że jeśli adw okat
nie zdoła po dziesięciu m inu
tach m ow y obrończej przykuć
uw agi sędziów w takim stopniu,
zeby słuchali go z niesłabną
cym zainteresow aniem , może so
bie pow iedzieć, że przegrał spra
wę.
Znowu zostałem poczęstow a
ny przez sekretarza kuksań
cem.
Patrz pan, w asz klient
zem dlał! — w skazał na ław ę o~
skarżonych.
Na sali dało zauw ażyć się po
ruszenie. M ecenas przerw ał obronę w połow ie zdania. Woź
ny z wokandą w ręce podbiegł
do stołu sędziow skiego m eldu
jąc, że
oskarżony zem dlał.
Przewodniczący zwrócił się do
publiczności z pytaniem ,
czy
na sali nie ma lekarza.
Z drugiego rzędu ław ek w y 
szedł w ysoki mężczyzna i sk ie
row ał się w stronę ław y oskar
żonych.
Przew odniczący ogłosił przer
w ę i sędziow ie w yszli do pokoju
narad.
Panie, usłyszałem trzęsący się
głos Law ińskiego, panie, adw o
kat, żeby dobrze bronić, pow i
nien rozumieć sw ojego klienta
lepiąj niż klient rozumie sam
siebie. To nie sztuka, panie,
w ziąć dużą forsę od faceta na
dzianego złotówkam i i odsta
wiać takie ograne numery, jak
z tym spazm owaniem i zem dle
niem.
Słuchałem zdumiony. Sekre
tarz pryskając śliną, zbierającą
się w kącikach ust, zw ierzał
się, że od dwudziestu lat pracu
je w sądzie i zna prawo 1 m ece
nasów, że obrona Woyzbuna nie
um ywa się do przem ów ień ta
kich asów palestry, panie, jak
Paschalski albo stary Ettinger.
To byli panie obrońcy, którzy
w iedzieli, co się dzieje w du
szy klienta. Panie, adw okatura,
to jak sztuka. Trzeba mieć ten
szósty zmysł, żeby słyszeć, pa
nie, i czuć, jak rozpacz w yje 1
skow ycze w duszy zbrodniarza,
jak nim targają w yrzuty su
mienia.

fc d n ł

Ja z kolei, traw iony lekkim i w y
rzutam i sum ienia, zastanaw iałem sie,
czy ta nasza
polska fantazja nie
trąci przypadkiem przesadą. Te nasze
grzechy narodowe: pokazać się. bły
snąć, zam iast ciułać. Wtrząchnąć na
obiad pół kilo mięsa, zamiast obejść
się makaronem z podrobami. Zamó
w ić pół litra, zam iast wody sodowoj,
urżnąć się. zam iast tańczyć,
w ziąć
taksów kę, zam iast
iść
piechotą...
N iem cy pod tym w zględem
świec?,
nam przykładem . Ale fakt, że bawią
się licho.
Orkiestra robi co może, aby ich
trochę rozhuśtać i podkręcić. Chłopa
ki śpiew ają niem iecki przebój roku:
„Komm unter meine D ecke” (Przyjdź
do mnie pod kołderkę). Jednak atm o
sfera pozostaje ospała.
Ot, gaw orzym y z rodakami, albo
raczej z dziećmi rodaków, o kraju, a
potem znowu o ich warunkach by
tow ych w. polskiej
dzielnicy
Ludwigsburga. Te domy. w których m ie
szkają sa niezłe. Samochody, którym i
jeżdżą, gorsze. Praca ciężka, dziew ięć-dziesięć godzin na dobę, z d w ie
ma krótkimi przerwami na posiłek.
A le za to wolna sobota. Władka ma
dwadzieścia lat i nieślubne dziecko.
Żaden wstyd Ojciec z początku się
zżym ał ale przestał. Matka nie żyje.
Pryncypał Władki, niew yk w alifiko
wanej robotnicy, jest w ym agający
lecz spraw iedliw y. Płaci jej na czysto
tysiąc dw ieście marek. Ciężki grosz.
Może zwrócić ijcu za m ieszkanie i
w yżyw ienie. Starv chce, ŻPby daw a
ła w ięcej, ale Władka nie widzi po
wodu Jest ładniutka, szczuplutka,
malutka.
Foto: A rch iw u m

— Co ja tam zjem — pow iada. —
K rom eczkę chleba, szklaneczkę her
baty. A pieniążki odkładam .
— Na co?
— Na sam ochód, m ieszkanie. Ku
pię za jakieś pięć lat a w tedy i mąż
się znajdzie.
Ma w sobie dużo optym izm u i
konkretnie w ytk nięty cel. Jak naj
w ięcej pracować l oszczędzać. Żadne
tam kina, szaleństw a, randki, ciuszki.
— Od pierw szego idę
mówi.

ANDRZEJ MAKOWIECKI

na urlop —

Pytam :
*— Gdzie pojedziesz?
Nigdzie.
— Jak to: nigdzie?

DRUGIE
POKOLENIE

— A po co, kiedy mogę w tym
czasie nająć się do tartaku i zaro
bić dodatkowo czterdzieści
marek
dziennie. Już mam to załatw ione.
— C ieszysz sie?
— No pew nie. Czterdzieści marek,
to jest pieniądz. Druga
pensja. I
tylko za siedem godzin na dobę. Od
piątej rano do dw unastej.
— C iekaw e — m yślę — czy zna
lazłbym w Polsce atrakcyjną dziew 
czynę, która zgodziłaby się z w łas
nej. nieprzym uszonej
woli na taki
rodzaj urloou.
Całkiem nieźle mówi po polsku i
całkiem dobrze m yśli po niem iecku.
W ierzy w pracę. N iew ażne, co to za
praca. Ważny efekt: pieniądze.
— Do Polski się nie wybierasz?
— Tak. Ale jak będę m iała w łasny
samochód.
— Jak pani chcesz przyjechać?
i— No pew nie.
— A po jakiem u
sw oim dzieckiem?

którym zasiada w spólnie, ram ię w
ram ię, ogół znających się i nie zna
jących gości, tak, że lokal bardziej
przypom ina salę konferencyjną niż
siedlisko rozrywki.

D a lsz y ciq g ze str. 1
-m Czuje się Polakiem ?
— w każdym razie nie
N iem cem .

czuje

się

v r— Wlęe dlaczego nie w racacie?
■j •— Tu jest dobrze.
I tak każdy, Ni N iem iec, ni Po
O bywatel św iata. N ie ukryw a
bynajm niej sym patii do starego kra
ju, który zna zresztą (najczęściej)
tylko z opow ieści, nie w stydzi się
i nie boi rozm awiać głośno po pol
sku, ale — z drugiej strony —
chw ali sobie niem iecką rzeczyw istość.
Jasne, jak Polska grała z Niemcam i
w półfinale M istrzostw Św iata, do
pingow ał gorąco naszych, ale kiedy
w finale RFN potykała się z H olan
dią, zdz!erał gardło za N iem cam i.
P rzejął chcąc nie chcąc niem ieckie
obyczaje i niem iecki sposób m y śle
nia, co najlepiej uw idacznia się w ła 
śn ie w restauracji, kiedy rżnie m u
zy 'ca i w szyscy są na jakim ta
kim luzi

lak.

P ojedyńcze stoliki zestaw ia się za•w yczaj w długi, pokrętny w ąż, przy

W kartach w yszczególnione są naj
rozm aitsze dania i napoje: steki, b ef
sztyki, ham burgery, koniaki, likiery,
wina, ale N iem cy, także ci polskiego
pochodzenia,
zam aw iają
w yłącznie
piwo. Nie ma m ow y, żeby któryś coś
zjadł albo trzern ął sobie porządnego
kielicha. P iw o — i szlus! I to z re
guły — w ramach pow szechnego osz
czędzania — tylko jeden kufel, który
trzeba sączyć pow oli, drobnymi łycz
kami, bo z chw ilą, kiedy ookaże się
dno, m om entalnie w yrośnie przed to
bą kelner i albo coś zam ów isz albo
będziesz m usiał w yjść.
— Zawsze tak u was? — pytam .
Jan S.,
m echanik sam ochodowy,
uśm iecha się 1 odpowiada:
— Zawsze.
— N ie jesteś głodny?
— N ajadłem się

przed

w yjściem .

U nas jest taki zw yczaj, żc je się w
domu albo w barach sam oobsługo

w ych, a w nocnych lokalach, w któ
rych ceny są trzykrotnie w yższe, po
przestaje się na piw ie. Ciężki brzuch
nie sprzyja dobrej zabawie.
Może i tak., kto nie oszczędza, do
niczego nie dojdzie — m yślę. I każę
sobie podać hamburgera. Kam ienna
tw arz kelnera rozjaśnia się w pro
m iennym uśm iechu, w ięc żeby nie
m usiał biegać dwa razy, proszę jesz
cze o kieliszek wódki.
Ham burger był sm aczny 1 duży, a
H eliszek tak m aleńki, że kiedy ode
tchnąłem niechcący nosem , zaśw ie
cił pustką.
— W y, Polacy, to m acie fantazję
— p ow iedział Hans K., inny urodzo
ny tu Polonus. Była w tym szczypta
zgryźliw ości, gdyż mój gest, sam o
bójczy gest Don Kichota, kosztow ał
dziesięć marek (cztery dolary). Po
tem jednakże dodał: — U m iecie się
baw ić, cieszyć życiem , m acie
inną
m entalność. U N iem ców w szystko
jest sztyw ne, w ym uszone. Śm ieją się,
tańczą, piją, śpiew ają na komendę.
Są bogaci, ale co im z tego bogac
twa: m ieszkań, lodów ek, sam ocho
dów, skoro brak im gazu do życia.

rozm aw iasz

ze

— Po niem iecku. Ale kiedy podroSnie do trzech lat, nauczę go pol
skiego. bo to może mu się przydać.
Kto zna obcy jeżyk lepiej zarabia.
_ W szystko przeliczasz na pienią
dze?
Patrzy na mnie zdziw ionym i ocza
mi. A co ja sobie, do cholery, w yo
brażam. Życic Jest po to. żeby pra
cow ać l zarabiać. Kto tego nie ro
zum ie, niech sie lepiej zawczasu po
w iesi. Co to za obywatel, który nic
w ie. że w szystko stoi na pienladzaoh.
M arstall Keller otw arty jest do
drugiej w nocy, ale przed dwunasta
Niemcy, także ci pochodzenia polskie
go, zaczynają się ew akuow ać Przy
stolikach, stroniąc niejako od reszty,
pozostaje tylko trochę W łochów któ
rzy chodzą z nożami i zaw sze maja
czas, trochę Turków. M urzynów 1 amerykańskich żołnierzy
w cyw ilu
albo w niepozornych, zielonkawych
mundurach. Orkiestra gra bez przer
wy, bo za to lej płacą, ale na par
kiecie kręcą się sennie tylko dw ie-trzy pary. Jest to bow iem powszedni
dzień. Każdy, kto ma głow ę w po
rządku. trzyma ją o tej porze na
poduszce, żeby w yspać się porząd
nie i wypocząć, gdyż jutro skoro św it
trzeba iść do pracy.

CO SŁYCHAĆ
NA CZERWONEJ
PLANECIE
Na pytanie: co słychać na Czerwonej
Planecie? — odpowiedzieć jest bardzo
trudno. I to z dwu powodów. Powód
pierwszy jest taki. te łączność ośrodka
kierującego lotem obu „Vikingów*, jaki
zna Idu je sie w Pasadenie trwa dziennie
nie wiele dłużej niż 2 godziny Nawet
mimo tego. że w kierunku Czerwonej
Planety wycelowane są anteny specjal
nych stacji, rozmieszczonych w kilku
miejscach kuli ziemskiej: w Kalifornii
w USA. w Australii i Hiszpanii.
Przeszkoda w utrzymywaniu stałej łą
czności z ładownikiem ..Vikinga — 1”
jest ruch wirowy Marsa oraz fakt, że
łączność te moina nawiązać tylko w te
dy. kiedy satelitarna cześć sondy kosmi
cznej znajduje sie bezpośrednio nad
ładownikiem. A
mimo tych trudności
coś tam dociera do uczonych.
Dotarła już do Marsa druga sonda
kosmiczna: „Viking — 2”. Ma ona lą
dować — a ściśle jej cześć tylko — 1
września 1976 roku. ..Viking - 2” roz
począł już fotograficzną penetrację re
jonu przyszłego lądowania jego apara
tury badawczej. Ma on wylądować da
lej na północ od miejsca lądowania
aparatury „Vikinga — i". Ale pojawie
nie sie nad Marsem drugiej ziemskiej
sondy kosmicznej też skomplikowało
problem łączności z aparatami wysłany
mi przez ludzi na Czerwoną Planetę.
Ośrodek w Pasadenie może bowiem ko
munikować się tylko z jednym apara
tem, a nie z dwoma na raz.
Drugi powód, dla którego tak trudno
Jest odpowiedzieć na oytanie: co sły
chać na Czerwonej Planecie? — Jest
bardziej skomplikowany. Aparatura lądownika „Vikinga — 1” rozpoczęła już
dawno swoją pracę. Przekazała jej wy
niki na Ziemię, ale na tej podstawie
nic Jeszcze nie można oowiedzieć kon
kretnego. Po prostu ciągle za mało je
szcze wiemy o naszym kosmicznym sąsiedzie. A bardzo byśmy chcieli, aby
oba „Vlkingl" potwierdziły naszą na
dzieję, że na Marsie są przynajmniej
mikroorganizmy. Wtedy bylibyśmy spo
kojniejsi, Mielibyśmy jeszcze większą
nadzieję, że ale jesteśmy sami w tej
przeogromnej pustce Kosmosu.
Czerpak lądownika
„Vikinga — 1’*
pobrał już próbki marsjańskiego grun
tu. Były kłopoty z icb umieszczeniem
w badawczych pojemnikach, okazało
się bowiem, że wbrew przypuszczeniom
grunt ten nie jest taki sypki, iakbyt,. ’
się tego mogli spodziewać. Nie było to
jednak jedyne zrskoczenie. Okazało się
bowiem, że próbka marsjańskiego grun
tu wydzieliła w czasie jednego z badań
15 razy więcej tlenu niż się tego spodziewa
no- W drugim badaniu grunt marsjański
wydzielił również niespodziewanie wię
cej radioaktywnego dwutlenku węgla
niż zakładano. Wydzielił więcej niż ja
kiekolwiek żywe organizmy ziemskie.
Aliści proces wydzielania trwał tylko 40
godzin, podczas gdy na Ziemi trwa on
— przy analogicznym badaniu — 168 go
dzin.
Co z tego wynika? Jeszcze nic. Bada
nia te będą powtarzane. Czy ich wyni
ki
będą
analogiczne
z
poprzed*
nimi?
Zobaczymy.
Poza tym
do
]
wyników nadsyłanycb przez aparaturę
lądownika „Vikinga — l ” dojdą wyniki,
jakie będzie nadsyłała aparatura „Vikinga — 2”. jeśli
proces
lądowania
przebiegnie zgodnie z założonym pro
gramem, jeśli nie zajdą żadne nieprze
widziane okoliczności.
W każdym razie — jak to zauważył pe
wien zagraniczny humorysta — przed ka
merą telewizyjną aparatury nadawczej
„Vikinga — 1” nie stanął żaden zielouy
>:
ludzik i nie zaczął robić głupich a zło•
śliwycb min. Dlaczego na Czerwonej
Planecie musiałby być on koniecznie
zielony, tego dalibóg nie wiem. Ale wie
to humorysta z „Le Monda”. Jego żart
ma bowiem zabarwienie polityczne. Uważa on, że gdyby takie zielone ludzi*
■i! ki pojawiły się przed kamerami ,,Vikinga — 1’*, to aparatura zapytałaby ich w
języku marsjańskim oczywiście: „Ale
chyba nie jesteście czerwoni, co?”.
Żarty, żartami, a sprawa jest poważ
na. Chciałoby się bardzo, aby z Marsa
nadszedł telegram następującej treści:
„Życie wykryto stop Pozdrowienia stop”.
Taki telegram może jednak w wyniku
penetracji Czerwonej Planety nie na
dejść- Czy to przekreśla aasze ziemskie
oadzieje? Otóż jestem przekonany, ża
nie. A dlatego, że udało sie nam dopiero zbadać malutki fragmencik powierz
chni Marsa i zamierzamy — przynaj
mniej w chwili, gdy to oiszę — zbadać
ii,
następny. Do poznania choćby części
prawdy o Marsie pozostało jeszcze wie
le pracy I wysiłku. Penetracja obu „Vikingów**. Jeśli przebiegnie zgodnie z za
łożeniami, rozszerzy naszą wiedzę
o
Czerwonej Planecie. Będzie to i tak
ogromny sukces.
Trochę w cieniu wyprawy „Viklngów”
pozostaje już przeszło miesleczny pobyt
Borysa Wołonowa I Witalija Zołobowa
na stacji kosmicznej „Salut 5”. Przy*
jj1 zwyczailiśmy się do takich wypraw czło
wieka w Kosmos, zapominając, że nie
spełna 20 lat temu pierwszy radziecki
sputnik ważył zaledwie
kg. Dziś nie
dziwią nas badania tygodniami prowa
dzone w przestrzeni kosmicznej I nie
« dziwią dalsze plany I zamierzenia. Warto jednak pamiętać, że zarówno tam
na Marsie, jak I tu, nie tak znów da
leko w Kosmosie, realizuje się jeden
;
program poznania okalającej nas prze
strzeni, program badania Układu Sło
necznego. Każda wyprawa poza ziemską
atmosferę, czy to łudzi, czy aparatów.
k
wzbogaca naszą wspólną wiedzę.
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POTRZEBA

TURYŚCIE?
N ajp ie rw — i to jest n a jw a żn iej
sze — turyście potrzebna jest chęć
zostania turystą. Wiele osób po dejm u 
je odważną decyzję i zostaje tu rysta 
mi... zagranicznymi. Takiemu turyście
potrzebne są pieniądze, ab y mógł udać
się na zagraniczną w ycieczkę organi
zow aną przez któreś z biur tu r ysty cz
nych. Specjaliści od tu rystyki tw ie r
dzą jednak, źe powinno się zaczynać
od rejon ów najbliższych miejscu za
mieszkania. Poza ty m na w ycieczkę
zagraniczną można w yjech ać p rz y n a j
m n iej raz w roku i to w okresie urlo
pu. A co robić z pozostałym i dniami
w oln ym i? Co robić w letnie, wiosenne
i jesienną w olne soboty? W święta?
Nasz czas charakteryzuje się s z y b 
kim te m p e m życia, licznym i stresami,
motoryzacją, postępem techniki. Leka
rze s<j zdania, że zn a k o m itym sposo
bem odprężenia i poratowania zdro
wia, rozruszania zasiedziałych mięśni
jest... turystyk a piesza. Polecają ją
m ło d ym i starym , ja k rów n ież — a
może szczególnie — tym w średnim
w ieku. Więc p o w tó rz m y i sp recyzu j
m y pytanie: co potrzeba turyście pie
szemu?
1 tu od p o w ied ź będzie podobna: po
trzeb a ochoty do wędrow ania. Można
spacerować sobie po mieście, po par
kach. Ale taki spacer szybko się nu
dzi. Trzeba ruszyć w nieco dalsze okolice. Potrzebne są przewodniki, in 
form atory, które s łu ży ły b y radą w y 
bierającemu się na sobotnią czy nie
dzielną wycieczkę. G dzie pójść, jaką
trasą, co zobaczyć, gdzie odpocząć i po
silić się. Nie m a m y nadmiaru takich
p rz ew o d n ik ó w i informatorów. A na
w e t sądzę, źe m a m y ich stanowczo
za mało. Praw ie wcale. K ażda nowa
rzecz
błyskawicznie
znika z półek
księgarni. Dowodzi to dużego zapo
trzebow ania
na tego typ u
wyda
w n ictw a.
Działa oczyw iście „Informacja tu ry
styczna", P T T K prow adzi porady dla
tu r y stó w kwalifikowanych. P oczątku
jąc y tńrysta albo najczęściej jeszcze
0 ty m nie wie. albo nie umie z tego
korzystać, albo krępuje się chodzić
1 naprzykrzać się sw oim i tu r ystycz n y
m i problemami. Ogromną pomocą b ył
by dla niego taki właśnie poradnik,
z któ rym mógłby zostać sam na sam,
zastanow ić się, w yb ra ć najbardziej od 
powiadającą mu trasę z kilku lub kil
kunastu propozycji.
B rakuje rów nież dobrych tu r y sty c z
nych map, planów choćby sch em a ty
cznych. ale orientujących turystę od
pow iadających mu na pytania: co,
gdzie, jak? To w szystko, czym mogą
m u służyć księgarnie jest -jeszcze nie
wystarczające.
Bardziej nastawione
na tu rystę zm otoryzowan ego niż w ę 
drującego pieszo. R ównież sieć cam 
pingów, pól namiotowych, bazy nod e g o w e j bardziej jest przystosowana
dla potrzeb zm otoryzo w an ych niż
pieszych. Zdaniem specjalistów od tu
ry s ty k i w pobliżu wielkich miast, w
rejonach
szczególnie
a trakcyjnych
niezbędne sa w y ty czo n e pola namio
t o w e , przeznaczone nie tylko dla
zm otoryzow an ych .
Potrzebny
jest
ró w n ież sprzęt lekki i m o ż liw y do
noszenia w plecaku. Tu też — jak
tw ie rd zą specjaliści — w ięcej myśli
się o turyście zm o to ry z o w a n y m a
m n ie j o pieszym.
Tym czasem , i tu ponownie odw ołam
się do opinii specjalistów, w naszym
modelu tu rystyczn ym powinien d o m i
n ow a ć taki układ, że w y b ie r a m y się
do określonego punktu, który stano
w i naszą bazę, a następnie w ę d ru je m y
po okolicy, wiedząc, że tu l ów dzie
m o ż e m y sobie biw akować. Ale nie
zaw sze m ożem y. Najczęściej po pro
stu nie umiemy, a po drugie — nie
w szęd zie są ku tem u warunki.
Okolice Łodzi stw arza ją tym czasem
bardzo atrakcyjne możliwości dla so
botnio-niedzielnego w ędrowania. Są to
jedn a k jak na razie możliwości poten
cjalne. A myślę, źe w arto byłoby za
mienić je w m ożliwości rzeczyw iste,
realne. Warto byłoby w trosce o na
sze zdrowie pokusić się o propagandę
tu r ystyk i pieszej. N awet zm oto ryzo
w a n y m by to nie zaszkodziło. D omi
nuje bowiem u nas siedzący tryb ż y 
cia Udało mi się kiedyś podpatrzyć
takich zm oto ryzo w a nych tu ry stó w z
bożej laski, którzy w yb ra li się do la
su, wjechali m ięd zy drzewa, na skraj
leśnej drogi, gdzie w olno jeszcze b y
ło dojechać samochodem, otw orzyli
d r z w i auta i nie w y siadając z sam o
chodu w d ych ali leśne powietrze. Nie
zm yślam . Tak było naprawdę.
A może b yśm y trochę pospacerowa-
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OBYCZAJE

M A D EJ

B yłem sztyw ny. K um pel gdzieś się
zmył. Zabalowałem całą noc. Rano
obudziłem się na jakim ś statku. Pa
trzę: okienka takie małe i okrągłe.
M yślałem , że jestem w areszcie... Za
św iadczenie już m iałem w kieszeni.
Z podpisem ajenta. Stw ierdzał, że
pracowałem u niego w charakterze
kelnera od 15 czerw ca do 15 w rześ
nia 1972 roku. N apisał to na m aszy
nie 1 przyłożył pieczątkę.
2.

W siadłem -w pierw szy autobus 1 w y 
siadłem jak zachciało mi się pić. A ku
rat w Sarbinow ie. A jent potrzebował
to i przyjął. O nic nie pytał. Zaśw ia
dczenie w ystarczyło. Zacząłem się u czyć kelnerki. O tyle było fajnie, że
była zbiorówka. W czasowicze się sto
łow ali. N ie potrzeba było eleganckie
go podejścia, ukłonów itp. Normalnie
leciało się przez salę i garścią rziucało
na stół noże i w idelce. Zeby szybciej.
W czasowicze sam i sobie je dzielili.
N ikt na m nie nie zwracał uwagi. Mia
łem przecież zaśw iadczenie, że byłem
kelnerem tylko przez jeden sezon. Mo
głem jeszcze nie wiedzieć, że talerz
z zupą tak trzeba nieść by palca nie
umoczyć...

W Sarbinow ie spędziłem prawie
m iesiąc. Do 2 lipca. N ie było tam
specjalnych pieniędzy. Z jednego w ie
czoru najw yżej 200— 500 zł. Na dru
gi dzień się puściło i znów żyło na
bieżąco. N apiw ki b yły małe. Czasem
skubnęło się jakiegoś pijaczka... Raz
przyszło dwóch takich facetów , co
cw aniaczków udaw ali. Proszą o sto
liczek koło parkietu. Skom binowałem
i mówię:
— Ja tu będę obsługiw ał.
A oni zaraz m l stów ę do kieszeni.
Zaczął się dancing. W ołają mnie:
— Sam i jesteśm y — m ów ią sm utnie.
Może pan by coś załatw ił? Lepiej pan
zna te strony...
I znów w cisnęli m l stówę.
W ychodzę w ięc przed lokal. Widzę
dw ie co nie mają na dancing.
— Co tak stoicie? Mam wam dan
cing postawić? — zwracam się do
nich.
A one: — No w ie pan...
A le się zgodziły. W prowadziłem je
na salę i w skazałem dwa w olne m iej
sca. Usadziłem przy tych facetach.
W yw ołałem zaraz jednego I kazałem
iść tio cieęia. żeby w ykupił bilety.
— To trzeba uregulow ać — m ów ię
— przecież od tych pań nie będę brał.
Facet natychm iast w yciął do szat
ni. Zapłacił. Poleciało raz żytko, dru
gi raz żytko, a później chcieli zaim 
ponow ać tym paniom:
— Jaką pan ma najdroższą w ód 
kę? — pytają,
Odpowiadam: — Napoleona.
W duchu sobie m yślę: zobaczycie
Napoleona jak Świnia niebp... Kto za
mawia Napoleona w setkach? Co inne
go jak gość pyta: — Jakie macie ko
niaki? To już się w yczuw a, że facet
w tym siedzi. A tak, to poszedłem do
bufetow ej i m ówię:
— Weź tego Napoleona z półki ! u dawaj. że nalewasz. Mnie daj dw ie
setki albańskiego...
Była przygotowana na takie okazje.
Obok Napoleona stał albański koniak.
Robiła to tak zręcznie, że nikt nie zau
ważył...

Rzadkie b y ły wypadki, że łatw o da
w ało się skubać gości.
— To nie dla nas chleb — p ow ie
dział kolega nam aw iając do wyjazdu
do M iędzyzdrojów. — Ja tam coś za
łatw ię — obiecał.
Poszliśm y do ajenta i m ów im y, że
wyjeżdżam y. Ten w lam ent:
— Panowie, przecież pełnia sezo
nu, mam y zbiorówkę...
A le z ajentem nie ma żadnych dy
skusji. Chciał nam naw et dodać po
dw ieście złotych. K olega mówi:
— D ajesz pan po tysiąc i zostaje
my. N ie m ógł tyle dać. Oddaliśm y mu
kitle.

Taksów eczką w alim y do tych M ię
dzyzdrojów. A tu lak na złość ciasno.
W szędzie komplet. Kolega się zdrzaźnił i móv«i do jednego ajenta:
— To ja nie pracuję w cale, będę
czekał.
— Niech pan czeka — obojętnie od
rzekł ajent.
Ja jednak chciałem pracować. P y 
tam ajenta czy nie w ie o jakim ś w ol
nym m iejscu:
— Niech pan jedzie na razie do
Św inoujścia — pow iedział dając adres
znajomej ajentki. Ona chyba kogoś
potrzebuje. Jak będzie tu w olne m iej
sce, dam znać...
6.
5 lipca rozpocząłem pracę w lo 
kalu pow szechnie znanym pod naz
wą „Teksas”. Fajny lokalik. W dzień
cały ruch odbywa się przed lokalem,
gdzie stoją dębowe ław y. Sprzedaje
się tylko wódkę i piwo. Wódka, piwo.
Czasem ktoś zam ów ił żółty serek. W ie
czorami były dancingi. Jak ktoś ni

gdzie się nie dostał przyjeżdżał do
„Teksasu”. Tu zaw sze go w puścili. N ie
raz m łyn był niem ożliw y. Goście pro
sili: — N iech szefowa wpuści, przecież
kieliszek nam się jeszcze zmieści. Sze
fow a kazała wpuszczać. Bo co to kogo
obchodzi sikoro przy czteroosobowym
stoliku goście godzą się siedzieć w osiem osób?...

To ja mówdę:
— Co, łodziaka chcecie w ykiw ać?
W tedy zaczęli m nie przepraszać.
M yśleli, że jestem z Warszawy. N ie
w iem dlaczego, ale na środkowym Wy
brzeżu nie lubią warszawiaków. Za
przyjaźniliśm y się nawet. Jeszcze te
go sam ego wieczoru zaprosili m nie
na w ódkę.

7.

9.

B yła królowa „Teksasu”. D ow iedzia
łem się o niej jak przyszła na obiad
i usiadła w moim rewirze. Zjadła i...
zniknęła. N ie idzie już o te 50 czy 60
zł ale o sam fakt! Kum pel m nie po
cieszył:
— N ie m artw się, ona tu wróci.
M iał rację. Wróciła wieczorem . Z
jakim ś fakirem. Już podciętym. Zamó
w ili w ódeczkę jedną, drugą, trzecią...
W pew nym m om encie królowa w sta
ła i idąc do toalety podeszła do mnie:
— D olicz do rachunku to z obiadu
i co tam jeszcze uw ażasz — pow iedzia
ła.
W ięcej nie musiała dodawać. Wy
staw iłem im rachunek na 730 zł. My
ślałem , że facet w ytrzeźwieje.
— Panie, to chyba niem ożliwe? T y
le pieniędzy!?
A le królowa już mu zabrała rachu
nek: — Kochanie, ja spraw dzę — us
pokajała go. Pomruczała coś pod no-

16 lipca przyjechał kumpel, którego
zostaw iłem w Międzyzdrojach i m ów i:
— Stary, zw olniło się m iejsce w
„Am orii”. D awaj, szybko jedziem y.
Na w szelki w ypadek najpierw poje
chałem sprawdzić. A jent w „Amorii”
mówi:
— Przychodź pan od jutra.
W róciłem w ięc i podziękow ałem sze
fow ej :
— Przykro m i — m ów ię — fajnie
się robiło, ale lecę do M iędzyzdrojów,
tam jest lepiej.
Ona to rozum iała.
10.

Dopiero w Międzyzdrojach zaczął
się chleb praw dziw y! B yli goście, któ
rzy m ieli pieniądze i tacy, którzy m a
ją jeszcze pieniądze. Trzeba było do
każdego podchodzić dyplom atycznie.
Traktow ać indyw idualnie. Obejrzeć
faceta, posłuchać, ze dw a razy przejść
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tam go czy podać w butelce? On m ó
wi, że w kieliszkach. P ostaw iłem w ięc
przed nim sześć kieliszków . W ypił
dwa i usunął. Szef m ów i do m nie:
— Heniek, tam ci gość śpi.
L ecę więc do niego i tarm oszę za
ramię. L edw ie się ocknął — chce pła
cić. Myślał, że po to go budziłem. S k o
ro facet sam się pisze, zainkasow ałem
pieniądze. A le za chw ilę widzę, że
znów śpi na stoliku. N ie czekam już aż
szef mi zwróci uwagę.
— O cholera, m uszę panu zapłacić
— m ów i gość.
— Czemu nie? — m yślę sobie i trze
ci raz biorę pieniądze. Jeszcze zapytał:
— N ic w ięcej nie było?
U czciw ie pow iedziałem , że nie.
Za czw artym razem jak się obudził
m iał w ątpliw ości.
— Czy ja już nie płaciłem ?
— A leż skąd — odparłem — oto pa
na rachunek.
S chow ał go do kieszeni. Z apłacił
1 w yszedł. P ew n ie jaik w ytrzeźw iał
nie m ógł się nadziw ić, że tyle p ienię
dzy przepił.
Innym razem gość usnął przy zu
pie pom idorowej. Cale szczęście, że
z ryżem a nie z m akaronem . Bo p ew 
nie by się krztusił. Choć b ył jeszcze
dzień, tak się skuł, że zasnął twarzą
w talerzu. Słow o. Co w ciągnął po
w ietrze to zupy ubyw ało do p ołow y
talerza. Za m om ent znów przybyw ało.
A jent przybiegł: — N ie budź go —
m ów i — jest sensacja, będą pienią
dze! N ajwyżej jak zupy mu braknie,
to dolej...
Całe M iędzyzdroje o tym m ów iły.
Ludzie opow iadali sobie na plaży i re
chotali.
12.
Bardzo m odne b yły tzw. szw edzkie
półm iski. S taw iało się na stole w ielk i
półm isek z w ędliną przybraną pom idorkami, pietruszką, listeczkiem sała
ty, ogóreczkiem ... P ięknie to w yglą
dało. N ikt nie pytał ile kosztuje. D o
piero przy płaceniu podaw ało się cenę
np. 684,20 zł. Zawsze powyżej 500 zł
1 nigdy równą sum ę. Jak gość prote
stow ał, to z nim nie rozm aw iałem tyl
ko zw racałem się do kobiety:
— W idziała pani ile tej w ędliny b y
ło? Żeby tyle nakroić, to musi koszto
wać. Babka z aprobatą kiw ała głow ą,
a facet już bez słowa łapał się za portfelik. Tym czasem koszt półm iska nie
przekraczał 150 zł. Kucharz m iał taki
ostry nóż, że m ógł się nim golić. Jak
ukroił plasterek w ędliny to W arszawę
można było przez niego oglądać...
•'
’ 13.

sem 1 oddała mu rachunek m ów iąc
dość stanowczo:
— Tu jest w szystko w porządku.
Facet sięgnął do portfelika.
— Jak ty tak mówisz kochanie, to
na pew no jest w porządku — zw rócił
się do niej, a mnie w yłożył tauzena nie
żądając reszty...
Później postawiłem jej w ódkę w barze. A le to się nie liczyło. To koszty
w łasne.
8.

Trzeci dzień w „Teksasie” praco
wałem, gdy tubylcy w ystaw ili mnie
na próbę. Akurat m iałem takich goś
ci, do których trzeba było iść z tacą.
Eleganckich. N iosłem dw ie butelki
wódki i dw ie wody mineralne. Jeden
cw aniaczek podstaw ił mi nogę. Nie
spodziewałem się. Potknąłem się i
w szystko spadło. Jedną półlitrówkę
podniosłem a drugiej nie widzę. Szu
kam pod stolikam i. W reszcie dostrze
gam, że facet nogą ją zakrył. B ył w
sandałach. Jak mu przyłożyłem bu tel
ką po odciskach to zaw ył na całą sa
lę. A ja do niego:
— Co to ze numery?!
Za klapy go i na zaplecze.
W padli jego kumple:
— Stary, daj spokój, żartów nie
znasz — ch cieli załagodzić sprawę.

K tóregoś w ieczoru facet sobie za
życzył coś extra. Przyszedł z babiką.
K azał dwa krzesła od stolika odsta
wić. Zeby nikt już się nie dosiadł.
Cieciowi pow iedziałem , że ma skre
ślić te dwa m iejsca i dałem mu 50 zł.
— N iech pan nam poda coś extra,
pan jest fachow cem , w ięc niech pan
pom yśli — pow iedział gość.
Oczyw iście,
poleciały
kabanosikl
płonące. Poszedłem do orkiestry, da
łem stów ę na organy i m ówię:
— W idzicie ten stolik z prawej stro
ny? Jak dam znak, to zgasicie św iatło
na sali, tylko szperacz skierujecie na
tę parę. A muzyczka cichutko, czczcz.
Na perkusji...
Kucharz mi przygotow ał naczynka.
Polałem w bufecie kabanosiki sp irytusikiem , zapaliłem i lecę z tym og
niem przez całą salę. U m yślnie. N iech
w szyscy widzą. W szystko przecież b y po w yreżyserow ane. Z elegancją rozserw ow ałem na dwa talerzyki. D o
piero w tedy zapaliło się św iatło. B ab
ka jeszcze popatrzyła po sali, czy
w szyscy w idzieli. Ładnie się skłoni
łem i odszedłem.
Te kiełbaski kosztow ały ich pra
w ie 900 zł. K abanosów było zaled
w ie ćw ierć kilo... Facet jednak nie
w ażył się nic pow iedzieć. Chciał m ieć
Foto: W. Parys.
coś extra, to miał...
B ył taki kelner, który w rachuneczku pisał: chlebek, m asełko, b a j e r
— razem 100 zł. Raz wpadł. Gość go
pyta:
koło stolika... Zeby zauw ażyć o czym
— Co to za „bajer”?
gadają, jak się tytułują, czy zw raca
— Jak to „bajeru” pan nie zna? —.
ją się do siebie per ty czy per pani.
odpow iedział nie tracąc tupetu.
Po takim rozpoznaniu dochodziłem do
Miał szczęście, że trafił na gościa z
stolika ze słodkim i słowam i:
poczuciem humoru. N ie zrobił skanda
—
Czym mogę służyć panu m ecena lu...
sowi?
Od razu facet rósł w oczach sw ojej,
powiedzm y, znajom ej. Babka w iedzia
ła, że z byle kim nie siedzi. A później
faceta się skubało. On już nie pa
trzył na rachunek. Tylko na sumę.
Z aw sze kładłem rachunek na tale
rzyku. Odwrotną stroną. Facet podno
sił rożek. D yskretnie. Zaokrąglał po
swojem u, daw ał napiwek. Ja w szyst
ko zgarniałem I na zaplecze. Mógł
m nie w nos pocałować. W ajencyj
nych lokalach nie w ystaw ia się ra
chunków z kopiami. K elnerzy rozli
czają się z bonów, które wypisują
przez kalkę. Rachunki są nieważne.
Orzynało się facetów jak tylko było
można. Na 50 zł to na 50 zł. Trzeba
było tylko wyczuć na ile. O bowiązy
wała zasada: gość nie zibiednieje a ja
się poratuję. Ze się nie wzbogacę to
już inna para kaloszy...
11.
Jeden gość aż cztery razy płacił m i
ten sam rachunek. Przyszedł trochę
podcięty d zam ów ił sześć wódek. P y

14.
Pracow ałem do końca sezonu. W e
w rześniu była już tylko zbloróweczka.
Inicjatyw a prywatna wróciła do sw o
ich dom eczków. B aw ili się w yłącznie
kelnerzy. Bo tylko m y m ieliśm y teraz
pieniądze. Raz w siedliśm y w dorożkę,
i dorożkarzowi od razu pięćset. Z
szam panem jeździliśm y po kurorcie.
R ozlew aliśm y w szklanki i często
w aliśm y przechodniów. N ikt z nas nie
liczył się z kosztami. Szam pan lał
się strum ieniam i. Przy pożegnaniu
orkiestry w szyscy w ylew ali go sobie
na głow y. Ktoś pow iedział, że szam 
pan i szampon to w szystko jedno...
W hotelu gitarzysta zaw ołał po
kojów kę, kazał dokładnie um yć w an
nę i napełnić szampanem. W ykąpał
sw oją narzeczoną. Stać go było po se
zonie...

KONRAD TUROWSKI

Pierwszy godzinny film seryjny dla
dorosłych pojawił się dopiero w 1963
roku. Nim jednak to nastąpiło, emito
wano jeszcze kilka serii przeznaczo
nych dla młodych telewidzów.
Pierwsze trzy serie były typowymi
filmami kryminalnymi: „C zterej s p ra 
w ied liw i” prod. angielskiej, z takimi
aktorami, jak: Vittorio de Sica, Jack
Hawkins. Dan Dailey i Kichard Conte,
„C złow iek do w y n a jęc ia ” t Patrickiem
Mc Gowks w roli głównej (także tum
angielski) oraz „ In sp e k to r
Leclerc
prod. francuskiej, w którym główną,
tytułową rolę odtwarzał Philipe Nicaud. Wszystkie one miały bardzo zbli
żony model, bardzo prostą fabułę (pół
godzinny odcinek nie pozwalał na
zbytnie rozwinięcie tematu) oraz uraw ie identyczna konstrukcje.
,
Taka zbieżność konstrukcyjna filmów
kryminalnych będzie dominowała w
filmie seryjnym przez wie'?
piero angielski film
„W.clUi napad
po raz pierwszy zerwał ze stereotypem
i zaproponował niezwykle ciekawy mo
del filsnu, w którym oozorme każdy
odcinek jest samodzielną Palo4c^ ;
na końcu każdego z nich
sie że był to kolejny punki odkrycia
przebiegu tego samego Przestęnstwa.
„Wielki napafl” to już lata s edrmdziesiate a pierwsze filmy kryminalne pojawiły sie na początku lat sześćdzie
siątych. Do wymienionych trzech seria

taikże zainteresowanie filmem seryjnym.
Pojawiły się na ten temat liczne arty
kuły, aż w sumie ów nagły wzrost za
interesowania nazwał na lamach „Ekra
nu” Andrzej Kossakowski mianem „Seriomanii 1964”. Byl to jakby glos pod
sumowujący prasową dyskusję na temat
realizacji
polskich filmów telewizyj
nych. Pisał on:
„Wszelki brak umiaru jest szkodliwy.
Przed trzema laty okazało się, że inne
kraje produkują serie, a my nie, a więc
rozpoczęła się produkcja i u nas. Ale
z właściwą nam skłonnością do egzal
tacji i przesady zapomniano o zacho
waniu odpowiednich proporcji i oto
moloch serii rozpanoszył się w wy
twórniach przytłaczając sobą cale otoczenie”.
Faktycznie produkcja filmów polskich
ruszyła. Prasa szczegółowo informowała
o treści filmu, prowadziła rozmowy z
twórcami i aktorami. Prawie równole
gle realizowano dwie polskie serie
„Barbara i Jan", „Kapitan Sowa na
tropie". Obie miały charakter kryminal
ny i obie miały być tą typowo polską
wypowiedzią filmową w tym gatunku.
Dużo się wtedy mówiło o specyfice te
lewizji. Jerzy Ziarnik udzielając wy
wiadu tygodnikowi „Ekran” wyjaśnił,
na czym polega różnica konsultowania
filmowego obrazu dla telewizji od obra
zu dla kina.
Wreszcie
„Barbara i Jan” pojawili
się na ekranach telewizyjnych. Film
nie spełnił oczekiwań. Mimo starań ak
torów Janiny Traczykówny i Jana Kobuszewskiego telewidzowie byli zawie
dzeni, a prasa pisała:
„Bardzo chwalebnie, że zaczęło pro
dukcję antyimportową seryjnych fil
mów dla telewizji, ale „Barbara i Jan ’
nie ma jeszcze zdecydowanego kierun
ku. Widać niedokładności w realizacji”.
Podobnie przyjęto drugi film „Kapi
tan Sowa na tropie”. Tu główne role
kreowali Wiesław Golas i Michał Szew
czyk. Tym razem telewidzowie byli
bardziej krytyczni- W listach do telewi
zji pisali:
„Wyznaję szczerze, że „Kapitan Sowa
na tropie” nie wypadł pomyślnie. Fil
mowi brak nerwu, jest ospały”.
Zdarzały się i glosy bardziej zdecy
dowane :
„Prosimy o usunięcie tego filmu
z
programu. Nie przedstawia on wybit
nych wartości”.
Pierwsza produkcja dla telewizji za
wiodła swoich admiratorów, Dopiero
trzeci film pt.
„Podziemny
front”
przyjęto cieplej i byl to jednocześnie
sygnał, że poszukiwania w tym obrębie
tematycznym mogą przynieść sukces.
Ten siedmioodcinkowy serial opowiadał
o losach grupy „Czwartaków”, powo
łanej do bezpośredniej ochrony Krajo
wej Rady Narodowej. Reżyserami po
szczególnych odcinków byli
Hubert
Drapella i Witold Nowicki.
W niedługim czasie ukończono na
stępny film dotyczący okresu II wojny
kwiatowej. Film nosił tytuł „Dzień os
tatni dzień pierwszy” 1 byl przykładem
filmu cyklicznego, gdzie jedynym łą
cznikiem dla poszczególnych nowel by
ły owe dwa dni ostatniej wojny i pier
wszy pokoju. Tym razem uznanie było
większe, a jeden z odcinków pt. „Có
reczka” w reż. E. i Cz, Petelskich, zdo
był nagrodę za scenariusz na XI Festi
walu Telewizyjnym w Pradze. Była to
zapowiedź
późniejszych
sukcesów
„Stawki większej niż życie” I „Czte
rech pancernych”...
W październiku 1965 roku nadano
pierwszy odcinek nowej serii wg felie
godzinnych odcinków o PŁlnei ™zb” ‘
tonów Miry Michałowskiej, znanej pod
dowanel fabule, epickości narracji filS
i co jest niezwykle ważne,
pseudonimem Marii Ziętarowej, ,,Wojna
domowa”. Poszukiwania polskiego fil
zbieżności z wydarzeniami autentyczmu telewizyjnego ruszyły w różnych
nymi. Obydwa filmy, ‘ypo-w. o se.ris;acyj
kierunkach. Ten miał być próbą kome
ne opierały się na wydarzeniach au
dii. Liczono na popularność felietonów,
tentycznych. Gdy filmy seryjne naj
znakomitą obsadę aktorską (A. Janow
częściej sięgały do wzorców'
ska, I. Kwiatkowska, A. Szczepkowski,
ckich, inspiracja w taktacb autentycz
K. Rudzki) i efektowną tematykę. Film
nych była tą drugą wa*n* dr° 5 * a k te wywołał burzę kontrowersji. Publicz
pania tematów. Formuła ta
ność
krytykowała go za ukazywanie
ryzuje jednak wyłącznie
k™młodym widzom nieudolności pedagogi
jów socjalistycznych (zasada ta panu
cznych ich opiekunów w sposób przyno
je do dnia dzisiejszego).
szący ujemne skutki wychowawcze.
Bardzo ostre reżimy budowania siat
Zupełnie innego rodzaju sukces od
ki programowej w komercjalnych tele
niosła polska „Chwila wspomnień”. Nie
wizjach Anglii czy Stanów Zjednoczo
fascynowała nowością, gdyż wzór został
nych nie dopuszczają zbytniej swobody
świadomie zaczerpnięty z przyjętego
w długościach filmu, a me tolerują
przez polską widownię telewizyjną bar
jej zupełnie w przypadku filmów se
dzo przychylnie, serialu angielskiego.
ryjnych. Ustalone rygory opiewały na
Powrót do ważnych, historycznych dla
27—28 minut dla odcinków półgodzin
rozwoju Polski Ludowej momentów w
nych i 56—58 minut dla oocinków go
formie autentycznego filmowego doku
dzinnych. Te pozostawione minuty to
mentu w dodatku opartego w większoś
czas dla reklamy. U w zględnienie Jej
ci o niezwykle popularną wtedy Polską
obecności zmuszało twórców do wpro
Kronikę Filmową, był chwytom trafnym
wadzenia konstrukcji każdego odcinka
i uwieńczonym sukcesem. O tym jak
zgodnej z tym założeniem. Bez trudu
zrodził się pomysł współczesne) filmo
można zaobserwować w typowych ame
wej kroniki wspominają sami twórcy:
rykańskich filmach o odcinkach 150-lMl„Pomysł zrodził się w r. 1963. Mate
nutowych wkomponowana przerwę (cię
riałów do jego realizacji było aż nadto
cie montażowe), która występuje za
— liczyły kilkadziesiąt kilometrów fil
zwyczaj w kulminacyjnym momencie
mowych zdjęć z autentycznych wyda
akcji. Obowiązywał także rygor doty
rzeń naszej najmłodszej historii W Wy
czący ilości odcinków. Liczba ta była
twórni Filmów Dokumentalnych powdostosowana do ilości tygodni w kwar
stał komitet: A. Bargiełowski, J. Bostale lub roku. Dlatego też najczęściej
sak, Z. Kniaziolucki, H. Lemańska, B.
pojawiały się se rie 13-odeinkowe lub
Rybczyński, W. Wertenstein. Ustalono,
w przypadku bardzo długich 52-odcifi
żc grupa reżyserów opracuje w formie
felietonów filmowych materiały doty
lcowe. Polska przejęła te wzory stosu
jąc formułę serii trzynastondcinkowej.
czące poszczególnych lal z dwudziesto
lecia Polski Ludowej. Do pracy nad
często jednak sięgała do modelu serii
filmami przystąpili reżyserzy; Jerzy
8-odcinkowej (dwumiesięcznej)
*
Bossak, Jerzy Dmowski, Jerzy Hoffman
Rok 1963 kończył pierwszy okres ro
i Edward Skórzewski, Janusz Kidawa,
dzenia się filmu seryjnego w progra
Jan Łomnicki, Ludwik Perski, Andrzej
mie Telewizji Polskiej. Serial wystę
Piekutowski, Włodzimierz Pomianowskl,
puje jeszcze jakby nieśmiało, nieregu
Bogusław Rybczyński, Robert Stando”.
larnie, ale zwiastuje, że w niedługim
Szesnaście odcinków „Chwili wspom
czasie będzie pozycja nie do pogardze
nień’’ w każdą niedzielę i czwartek po
nia (o czym sygnalizują setki listów i
cząwszy od 22 lipca 1964 r. przyciągało
ankietowe badania sozologiczne). Jest
do telewizorów prawie całą Polskę. Pi
to jednocześnie rok. gdy zaczyna sle
sano wtedy:
mówić o rywalizacji polskich filmów
„Rcwelacyjność
polskiej
„Chwili
seryjnych.
wspomnień” polega na tym, że jest to
nowoczesny, komiksowy niejako podrę
n.
cznik dwudziestoletniej historii Polski
Ludowej”.
Pierwsze polskie premiery wzbudzały
Rok 1963 zamknął trzechłecle (1960—63)
nadal zainteresowanie. Pojawi', sle na
intensywnego rozwoju bazy technicznej
ekranach „Klub profesora Tutki” wg
telewizji. Dzięki pomocy społeczeństwa
i rad narodowych rok !964 rozpoczyna opowiadań J. Szaniawskiego z Gusta
wem Holoubkiem w roli glńwnej- Te
no ze stanem osiemnastu stacji telewi
zyjnych dużej mocy oraz ośmiu ośrod piętnastominutowe odcinki, nadawane
w pńźnych godzinach wieczornych były
ków programowych. Wyraźnie zwiększy
wówczas takimi filozoficznymi dobra
ła się liczba telewizorów. Rzucono ha
nockami dla dorosłych.
sło „Telewizor dla każdej wsi”. Rosło

twierdziły także listy napisane po emi
sji filmu. Trzeba także zauważyć, że
byli i tacy, których „Dr Kildarc” wy
raźnie denerwował. Pisali, że film ob
fituje w złe diagnozy, nieprawidłowe
nazwy leków oraz przykłady ich za
stosowania. Niemniej tematyka m e
dyczna znalazła liczne rzt-sze odbior
ców. Niestety, repertuar telewizji nie
wziął tego pod uwagę i oprócz Kildera pokazano zaledwie dwie serie le 
karskie — francuską „Cecylia, lekarka
wiejska”, polską „Dr Fwa" (zrealizo
waną na francuskim przykładzie) oraz
po kilka odcinków kanadyjskiej serii
„Dr Wojcck” (o lekarzu polskiego po
chodzenia.
„Kildarc” zapoczątkował kult gwiazd
filmów seryjnych. Zaczęły pojawiać się
w
pismach
ilustrowanych
zdjęcia
Chamberlaina, a prywatna inicjatywa
wydala pocztówki z podobizna stawne
go lekarza oraz włączyła go obok So
phii Loren i Brigltte Sardot do zesta
wu gwiazd na lusterkach kieszonko
wych. „Kildare” wyzwolił także więk
sze zainteresowanie realizacją serii te
lewizyjnych. Ukazało się .^'ka obszer
nych artykułów o nowościach telewizji
amerykańskiej
i sposobach realizacji
takich filmńw. jak „Kildare
Rozwój form filmów seryjnych przy
niósł w roku 19fi2 nową formułę
rialu pełnometrażowe sd
Dwa
produkcji NRD „Nlenokój sumienia i
„W pogoni za sensacją” ° ;wcrzyłY,.^” ?*
gę cyklom składającym sie z półtora-

MACIEJ ŁUKOWSKI

dorosfyc
li warto dodać jeszcze „Sherlocka Hol
mesa” i „Trzeciego człowieka , aby
mieć w miarę pełny obraz owych
wczesnych filmów dla dorosłych.
Niestety, nie zdobyły sobie te filmy
zbytniego uznania. Sama telewizja do
prowadziła częściowo do tego, gdyż
konsekwentnie
uniemożliwiała syste
matyczne oglądanie poszczególnych od
cinków, nadając je z różną częstotli
wością w różnych dniach tygodni i o
różnych porach. Wszystkie te posunię
cia były oczywiście zaprzeczeniem pod
stawowej zasady emisji filmów seryj
nych a mianowicie rytmiczności. Nie
co inny błąd popełniono przy ©misji
serii godzinnych filmów wg powieści
Edgara Wallace, które dla odmiany nie dy nie opatrywano tytułem serii. Fak
tycznie nie przywiązywała w tym cza
sie Telewizja Polska wiele uwagi do
fun k cjo n o w an ia seriali w programie.
0 wiele porządniej były poukładane w
ramowym programie seriale dla dzieci
niźli filmy dla dorosłych
.
Wydarzeniem była emisja pierwsze
go odcinka amerykańskiego serialu pt.
M o r Kildare”. Było to 30 czerwca
1963 roku. Uśmiechnięty, cierplw y i
przystojny lekarz (grał *o Richard
Chamberlain)
ze
szpitala
Blair
General
Hospital
w
Los
An
geles
oraz
lego
®zef
dr
Gilespi podbili serca telewidzów. „Kildare" był tematem codziennych roz
mów, godziny emisji Kolejnych odcin
ków dezorganizowały tycie, tel«w]£ * £
w ie przekazywali swe ueż'JtJ*
mnych ilościach listów, jakie napły
w ały do tełewiji:
Kilflnrpm
„Wszyscy przepadają za . , ,
Dłaczego? Bo przedstawia Idtal męż
czyzny szlachetnego, rozumnego, uczyn
nego, wraca wiarę w lekarzy, bo uczy
1 zaciekawia" - motywowali.
Film ten zdobył także ogromną po
pularność w Stanach Zjednoczonych.
Powody takiej popularności starał się
wtedy wyjaśnić Jerzy ToeplHz.
„Dla wielu nawet średnio zamożnych
ludzi choroba Jest czymś niesłychanie
kosztownym, wręrz rujnującym, nie
istnieją bowiem przymusowe ubezpie
czenia społeczne, a dobrowęlnc sa dro
gie I nie wystarczające. Utracie zdro
wie to katastrofa, a myśl o chorobie
spędza w USA niejednemu sen z po
wiek. Na tel żyznej glebie nastrojów
zrozumiałej boja#,ni i kultywowanej
przez producentów lekarstw i lekftw
_ hipoehondrii. wyszło ofiriimne zain
teresowanie publlcznoś"! telewizyjnymi
opowieściami o lekarzach”.
Chociaż w Polsce seria) trafił na zu
pełnie Inny grunt, to Jednak zaintere
sowanie zagadnieniami rdrowia jest w
społeczeństwie nie mniejsze, co po

„MAM KWALIFIKACJE KIEROWCY..."
D a lsz y ciq g i e str. 1

nego w innym duchu — m ów i — To
m usi potrwać.
W drugim ośrodku, m ieszczącym się
w barakach dawnej am erykańskiej
bazy lotniczej w pobliżu miasta, spoty
kam y się już z sam ą górą byłego
m arionetkow ego rządu 1 armii połud
nia. Dowódcy lotnictw a, broni pancer
nej, m arynarki w ojennej, w yw iadu.
Sam i generałow ie. Major MINH-HOA
— kom endant obozu — zwraca u w a
gę na sm ukłą sylw etk ę byłego gen e
rała sajgońskiej dyw izji, zarazem w i
ceprem iera NGUYEN-HUN-CO, zaję
tego podnoszeniem ciężarków. Obole
w koszulce gim nastycznej były do
wódca sajgońskiej m arynarki w ojen
nej. Po w ykładach i gim nastyce pra
nie, gotow anie, lektura, telew izja. Ko
respondentom prasy i TV sajgońscy
generałow ie zaśpiew ali „K atiuszę”.
R ozm awiałem z byłym generałem
brygady T R A N -B A -D I. Jest w ybit
nym specjalistą w ojskow ym . Skończył
liczne kursy w ośrodkach armii am e
rykańskiej, ma najw yższe południo
we odznaczenia. B ył człow iekiem w iel
ce „zasłużonym ” w w alce z partyzant
ką. N ie opuścił kraju, ja k w ielu jego
kolegów?
— Jak w ielu m oich kolegów , k tó
rych pan w idzi koło m nie— mówi. —
Mam tu liczną rodzinę. Tu i na półno
cy. Mam też szanse powrotu do nor
m alnego życia. Co będę robił? Nie li
czę na pracę w w ojsku. Mam k w ali
fikacje kierow cy ciężarówki, żona pro
w adzi sklep z jarzynam i. Jakoś dam y
radę z w ychow aniem sześciorga na
szych dzieci. Teraz żona przyjeżdża do
m nie raz w m iesiącu. Przywozi trochę
żyw ności, bo z tym tu kiepsko, kto
chce lepiej jeść m usi otrzym yw ać po
moc z domu. A le i bez tego nikt nie
cierpi głodu. N a czas spotkania m a ł
żonków koledzy w ynoszą się w cień
bananow ego sadu...
— Czy zdarzały się w ypadki u cieczeik z ośrodka? — pytam m ajora
M INH-HOA.
— N ie. Jak pan w idzi straże mają
tu charakter raczej porządkowy. S ta
ramy się w m iarę m ożliw ości stw o
rzyć dobre warunki i atm osferę sprzy
jającą pow rotowi do życia w now ym
społeczeństw ie. Można stw ierdzić, że
niem al w szyscy chcą skorzystać *
szansy jaką im dajem y...
Z tej szansy skorzystał już były p u ł
kow n ik
lekarz
T R A N -G U A N G -M INH. W dniu w yzwoleriia nie po
rzucił rannych w sw ym szpitalu. Zo
stał na posterunku jeszcze przez 7
m iesięcy po w yzw oleniu. Posiadał o dziedziczony po
teściow ej w łasny
szpital na 28 łóżek z pełnym , now ocze
snym w yposażeniem . Przekazał go na
tychm iast now ym władzom . W ośrod
ku reedukacyjnym był tylko 15 dni.
D ziś prowadzi pryw atną praktykę.
Pom aga mu żona — farm aceutka. W
m aleńkim gabinecie przyjm ują dzien
nie 40—50 pacjentów.
A tm osfera życzliw ości w okół tych,
których los postaw ił po przeciwnej
stronie sprzyja procesow i integracji
społeczeństw a Socjalistycznego W iet
namu. Jeszcze ostatnie pytanie do ko
m endanta ośrodka.
— Czy nie zaobserw ow ał pan w śród
sw ego personelu chęci rewanżu za
okrutne m etody postępowania sa jgończyków wobec działaczy politycz
nych i partyzantów FWN WP, za ow e „tygrysie klatki”?
— Przeciw działam y natychm iast ta 
kim wypadkom . Zdarzały się one zre
sztą bardzo rzadko. P ow iem panu coś
innego. Mamy jak wiadom o ogromne
kłopoty z rozm inowaniem olbrzym ich
terenów pól upraw nych. Giną przy
tym, co tu kryć, nasi młodzi saperzy.
Szkoda ludzi... Odw iedził nas n iedaw 
no pew ien pisarz z Europy zachod
niej. Zaproponował, aby te m iny usu 
w ali pułkow nicy i generałow ie byłej
armii sajgońskiej. O czyw iście, „po
m ysł” zdecydow anie odrzucono! Z re
edukacją tych panów sam i sobie da
my radę — kończy major. — W od
budow ie kraju przyda się każda para
rąk!

W ojna skończyła się, ale siły reak
cji nie złożyły jeszcze broni. Dziennik
„GIAI PHONG” poinform ow ał nie
dawno o „zlikw idow aniu przez poludn iow o-w ietnam skic siły
bezpie
czeństw a grupy sabotażow o-dyw ersyjnej prowadzącej wrogą działalność w
"prowincji AN GIANG. W czasie star
cia zabito jednego sabotażystę, 29 are
sztowano. Przejęto składy broni i
am unicji.”
Odziedziczono też po upadłym ustro
ju 150 tys. prostytutek, 100 tys. nar
kom anów . Statystyki zanotow ały 300
tys. napadów i kradzieży w ciągu ro
ku. Działa jeszcze nielegalna prasa,
puszcza się w obieg fałszyw e pienią
dze.
Młoda dziennikarka radiowa z m ia
sta H o-C hi-M inh m ów iła nam, że
otrzym uje anonim owe telefony i li
sty z pogróżkami. Jest na podziem nej
„czarnej liście”.
—
Idą na to duże pieniądze! W iado
mo skąd. A le my się tym nje przejm u
jem y — pow iedziała z uśm iechem i
ruszała swą zdezelowaną HONDĄ, ze
sw ym nieodstępnym m agnetofonem
SONNY.
Na południu W ietnamu zjednocze
nie oznacza budow ę nowej władzy,
przebudow ę gospodarki — przem ysłu
i rolnictwa. Reorganizacji w ym aga
ośw iata i służba zdrowia. Przed nową
w ładzą piętrzą się tysiące niełatw ych
do rozw ikłania problem ów. Muszą m i
nąć lata, by zjednoczony kraj mógł
pracować norm alnym pokojow ym ryt
mem. N iełatw o jest przełam ać skutki
narosłe przez lata w ew nętrznego po
działu i rozdarcia w ietnam skiego spo
łeczeństw a. D ziało się przecież tak, że
życie kierow ało ojca do partyzantów
w dżungli, a syna do armii południa.
Na porządku dziennym stanęła więc
sprawa reedukacji, resocjalizacji; ko
nieczność dania szansy zrehabilitow a
nia się dziesiątkom tysięcy tych, któ
rzy często nie z w łasnej w oli, ale też
czasem z jej braku stanęli po stronie
przeciwnej. W ojskowy K om itet A d
m inistracyjny Sajgonu już 11 maja
1975 roku, w ięc kilkanaście dni po w y 
zw oleniu, podjął decyzję o stw orze
niu pierw szych kursów reedukacyjnych dla członków adm inistracji sajgońskiej. K orespondent AFP donosił
w kilka m iesięcy potem, że kursy takie
skończyło około miliona daw nych urzędników. N iektórzy z nich m usieli
się poddać szkoleniu dłuższem u niż 6
m iesięcy.
Trudniejsza jest sprawa z byłym i
w ojskow ym i armii południa. Od w ielu
m iesięcy prasa zachodnia donosiła o
straszliw ych warunkach, w jakich ży
ją byli oficerow ie w ojsk sajgońskich.
Toteż kiedy zapowiedziano nam m ożli
w ość w yjazdu do dwóch ośrodków reedukacyjnych w yw ołało to zrozum iałe
zainteresow anie.
P ierw szy ośrodek m ieści się 130 km
od HO-CHI-M INH na pograniczu z
Kam bodżą w prow incji TAY-M INH.
Wiedzie do niego marna, polna droga,
pełna kurzu i w ybojów. K ilkadziesiąt
bam busowych chatek, w ielka św ietli
ca z telew izorem i serialem gazetek
ściennych. Hasła: „W szystko dla pro
dukcji, dla socjalizm u”, „Wszystko dla
zjednoczenia ojczyzny i osiągnięcia
trw ałego socjalizm u”.
Ośrodek zam ieszkują byli oficero
w ie do stopnia pułkow nika. Proces re
edukacji odbywa się poprzez w yk ła
dy, rozm owy, pracę fizyczną przy w y
tw arzaniu narzędzi rolniczych ze złomu
w ojennego i pracę na roli przy upra
w ie plantacji ryżu, drzew owocowych,
roślin leczniczych. Pensjonariusze m ie
szkają po kilku w bam busowych chat
kach, upraw iają małe przydomowe og ród ki, utrzym ują stały kontakt z ro
dzinami. Warunki życia nie są złe.
M ajor VOT-HAN-LIEM nie _ może
w yjaw ić nam liczby przebyw ających
tu oficerów. U trzym uje, że praca u ś
w iadam iająca postępuje, ale bynaj
m niej nie jest łatwa.
—
Trudno zm ienić od razu m ental
ność człow ieka dorosłego, w ychow a
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POWIEŚĆ W ODCINKACH

LIGA NASZA
CODZIENNA
W yw alczyli olim pijskie srebro, ale
w łaściw ie w rócili na tarczy. Na lot
nisku w itali ich tylko najm łodsi k i
bice, a — jak twierdzą naoczni św iad 
kow ie — stróże porządku, których
w ięcej było niż w itających, niepo
trzebnie ustaw iali się w kordon, bo
nikt nie m iał zamiaru przez
ten
kordon się przedzierać.
W yw alczyli srebro i w szyscy po
czuliśm y się zaw iedzeni. Jeszcze rok
w cześniej, no góra dwa, znów m ów i
łoby się o nich — nasi w spaniali
chłopcy. Teraz ponoć mówi się
o
nich „kopytkarze”. Spraw ili zawód,
bo w gruncie rzeczy w szystkim , co
rozsądniej m yślącym
kibicom
nie
chodziło o jakość medalu, a o jakość
gry A z tym ostatnio
było sami
w iem y jak.
Ż ycie na szczęście toczy się na
przód i mamy nowe
zm artw ienie.
Oto „Trybuna Ludu" 11 sierpnia br.
czyli na krótko przed rozpoczęciem
now ego sezonu ligow ego
donosi:
„Podczas ostatniego posiedzenia za
rządu PZPN zapadła decyzja o d e
gradacji Zagłębia Knnln do „A ”
klasy. (...) D ziałacze Zagłębia Konin
dopuścili się bowiem naruszenia pa
ragrafu 17 przepisu rozgryw ek
1
przekupili zaw odników RKS Błonie,
dzięki czem u w ygrali mecz i zdoby
li w nieuczciw y sposób punkty nie
zbędne do aw ansu do II ligi. Za
służona kara spotkała obydwa kluby
— w nowym sezonie będą grać w
„A” klasie.
To jeszcze nie koniec m achlojek,
które m iały ułatw ić w ystępy w II
lidze. Zgodnie z regulam inem ,
na
m iejsce zdyskw alifikow anego Zagłę
bia do I ligi ma w ejść
Concordia
Piotrków . Ale teraz PZPN dmucha
już na zim ne i trzeba będzie spraw 
dzić, czy w szystkie m ecze w tej gru
pie odbyły się w zgodzie z prze
pisam i. I to jeszcze nie
koniec.
PZPN. a ściślej W ydział Ligi i Gier
m usi zbadać w jakim stopniu były
..czyste" rozgrywki drugiego klubu,
który również w yw alczył aw ans do
II ligi, a m ianow icie Stali Brzeg. I
znów cytuję „Trybunę Ludu”, w
której w ypow iada się na ten tem at
B olesław Górnicki,
przew odniczący
W ydziału Ligi G ier PZPN: „Są tizasadnione przypuszczenia, żc w JcBo barwach (Stali Brzeg — przyp.
B M.) w ystępow ał zawodnik nie upraw niony — A leksander P okin-Socha, który w tym sam ym
sezonie
grał — co nie jest dozw olone — w
MZKS Nysa. Jeśli te przypuszczenia
się potw ierdzą. Stal Brzeg podzieli,
niestety, los Zagłębia Konin i RKS
B łonie”.
Dobre? Takie sobie. Bo w cale nas
PZPN nie zaskoczył. Od dawna mó
w iło się. z niezdrow ym i w ypiekam i
na twarzy, o różnych m achlojkach,
przetargach, dużej forsie, która czę
sto zastępowała średni w w ykonaniu
sport. Pam iętna „niedziela cudów",
trochę na zbyt w ielką skalę, jak na
nasz m aterialistyczny
św iatopogląd,
pokazała, że nie ma
cudów , jeśli
nie ma pieniędzy. PZPN — w szyscy
to pam iętam y — p ostaw ił wówczas
tw arde zalecenia, zagroził sankcjam i.
Trochę nie w ierzyliśm y, że
kogoś
tam sie uda złapać za rękę. Pierw si
„nieostrożni” już są.
Ale tak naprawdę, to nie ma się
z czego cieszyć Paru asów pierw szej
ligi złożyło podania o przeniesienie
do innego klubu O co przede w szy
stkim chodzi, też od dawna
było
publiczna tajem nicą. I tu,
muszę
pow iedzieć, z satysfakcją przeczyta
łam artykuł Zygmunta L enkiew icza
pt.
.,Dem oralizacja
w ych ow yw a
nych”, artykuł opublikow any w
32
num erze „Piłki nożnej”,
bądź
co
bądź organu PZPN Lenkiew icz o o ’suje po prostu w szelkie, a I tak n!e
w szystkie m ożliw e m achinacje klu
bów. które chcą załatw ić dla siebie
now ego zawodnika od „kolegi”. Nie
muszę tych sposobów streszczać, bo
każdy kibic z trybuny stadionu
je
zna Chctałabvm 1ednak przytoczyć
zakończenie artykułu
L enkiew icza.
P isze on: „W ymagają w ięc zupełnie
now ego urpgulowania takie spraw y,
jak: statu i piłkarza, określenie jego
praw I obow iązków .
przepisy
o
zm ianie barw klubow ych, przepisy
regulujące
gospodarkę
finansow ą
klubów , w yjazdy zagraniczne piłka
rzy zasady awan«u utalentow anych
Jednostek do w yższych klas
roz
gryw kowych"
Trudno się z Zygm untem L enkie
wiczem nie zgodzić. Tym bardziej
i e o statusie nlłkarza. o naszym pił
karskim am atorstw le. w reszcie
o
niezdrow ej I dem oralizującej atm o
sferze panującej — niech bede za
op tym ^tk ę — w niektórych klubach,
mówi się nie od dziś.
W te) sytuacll uważam , że nie do
ceniam y naszej reprezentacji
p ił
karskiej Przecież
m ieli
Jednak
„pewną och otę” pow alczyć
o
to
srebro.
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— N ie bardzo — rzekł Peduto 1
przym rużywszy oczy, zm ierzył krót
ką, kw adratową postać pułkownika.
— Ale jak się raz w ybierzesz na taką
wycieczkę...
— Ja 1 tu schudnę, Antonio —
sk w ap liw ie przerwał pułkow nik. —
W yliczyłem sobie: jeżeli codziennie
zrzucę około stu gram ów, to da trzy
kilo w ciągu m iesiąca. Za pięć mie
sięcy znów będę podobny do człow ie
ka.
— Za to masz w iele powodów do
szczęścia uśm iechając się rzekł dobit
nie major i w yciągnął przed siebie
nogi. — Gdyby nie nasza przyjaźń/na
prawdę bym ci zazdrościł. Tak, tak,
szczęściarz z ciebie.
Półnagi Spartaco popatrzył na nie
go niecierpliw ie; cichy, słodki, ledwo
dostrzegalny uśm iech niknął w peł
nej kurzu brodzie Antonia.
— Czyżby znów order? — spytał
pułkow nik łam iąc grubą brew.
— Praw dziw y order — pow iedział
major. — Boże, jak tobie wszystko
idzie od ręki.
— Nie męcz m nie dłużej — w y 
buchnął pułkow nik i wstał.
— W iadomość jest zbyt radosna, że
bym mógł ci ją przekazać w takim po
śpiechu — rzekł major i zapalił fa
jeczkę.
— Jeżeli zaraz mi nie pow iesz pęk
nę — zagroził spocony pułkownik i
rozciągnął sprężynę do końca. — A n
tonio, spójrz, tak pęknę!
Major w stał i rozsunął firankę.
Przez dym snujący się z fajki ujrzał
jeden z pochylonych dom ków; tę sta
rą, dobrze znaną, szpetną karczmę ob
legały dw urogie zielone furażerki.
Długo patrzył na gitarzystę i uśm ie
chał się. Potem dostrzegł innych i
zm arszczył brwi. Z banknotami w rę
kach I Już rozpiętymi spodniam i żoł
nierze tłoczyli się u wejścia. Tamci
wewnątrz, w półmroku, nie zważali
na przekleństwa, a tym m niej na
prośby i pokrzykiwania. Niektórych
znał, innych nie. A byli podnieceni:
słońce w yzywa i f(Co św ieciło, w ięc po
cili się i m ęczyli nawet ci, co siedzieli
pod drzewami.
Praw ie zapom niawszy o pułkow ni
ku, w napięciu patrzył. W ramie
krzywego okna. powalone na wznak
bielały ciała dwóch kobiet. Białe
wśród ścian i mundurów, do połowy
zasłonięte
ruchliwym i
żołnierskimi
nlecami, w zbudziły w nim szczery żal.
Przed oczyma stanęły mu w szystkie
podobne miejsca, które odw iedzał, od
kąd założył żołnierski pas. Przypom 
niał sobie różne domy publiczne, bez
w stydne biedaczki z w iecznie rozłożo
nymi nogami i spustoszonym i oczy
ma I pomyślał, że już od dawna nic
go tak nie zasm uciło Może bv I spuś
cił oczy, gdyby nie ten zgarbiony żoł
nierz o dłtigiel sz v i: chodził po cia
snej izbie, pochylał się to nad jed
nym. to nad drugim kłębow iskiem ,
uderzał w struny gitary i jakby znaj
dow ał się całkiem gdzie indziej, płaczllw ie śn ie w a ł4 Cntnri. Cntnri, perche me dice sti parole* Nie od
różniając drugich nd piprwszych. ani
ostatnich od tych. którzy sm etnie za
patrzeni przed siebie odchodzili, ża
łosne kobiece ciała z przyzwyczajenia
kurczyły się i w yginały, obojętne na
kapiące ponad nimi. uryw ane słowa
żołnierza: O core. core 'nprato... tu tt’
e passata .
Wokół fajeczki Antonia dym gęst
niał coraz bardziej, aż go piekły oczy
Odwrócił się powoli Zaniepokojony
i zły pułkow nik nastaw ał:
— No, Antonio, o co chodzi? Czego
się doczekałem ?
— Syna się doczekałeś — p ow ie
dział cicho major.
Pułkow nik z w ściekłością cisnął
sprężynę, złorzecząc Bogu i w szy
stkim św iętym Zaskoczony Antonio
spojrzał na niego z w yrzutem Twarz
pułkownika w ykrzyw ił nowv grymas
złości AHegrettl założył rece na ple
cy i zaczął szybko chodzić pomiędzy
kanapą I biurkiem Major przyglądał
mu sie gryząc fajeczkę
— P ew nie to albańskie kurw iszcze? — pow iedział pułkownik lakby
do siebie. — Ta plugawa żm ila!
— Greczynka! — zawołał major i
wybuchnął zaraźliwym śm iechem. —
T w oje cudo. twoja iedyna, twoja nie
zastąpiona, egzotyczna Aliki. Hi. hi,
hi...
— Słuchaj, Antonio, to w cale nie
jest śm ieszne — pow iedział półnagi
Spartaco AHegrettl i potrząsnął go za
ramiona — Najoględniej m ówiąc, ża
łosne. Nie rozumiem, dlaczego się tak
śm iejesz. D enerw uje m nie tw ój ch i
chot. Antonio.
— Spartaco miły — z trudem syla
bizow ał Peduto — Nie śm ieję la się
z ciebie, ale z siebie Uprzytomniłem
sobie w tej chw ili, że ze mna żadna,
nawet cnotliw a, a co dopiero kurwa
nie chciała mleć dziecka . i naprawdę
jestem przez to nieszczęśliw y, tak
bardzo nieszczęśliw y, że jak szalony
będę się śm iał, dopóki nie zasnę A ty,
niech cię diabli porwą, lesteś rzad
ki okaz, chluba naszej pięknej I zepsutel rasy.
— Słuchaj, Antonio — zaczął puł
kow nik niemal z płaczem. — To na
prawdę nie jest śm ieszne: to... to już
piąty syn Szczerze m ówiąc, to nawęt niesmaczne. Pomyślą, że jestem
Chińczykiem
Major chichocząc przechylał się na
krześle — mogła mu upaść fajecz
ka. Nad nim stał czarny, rozczochrany AHegrettl 1 w ściekle klął.

— L isty są na dole, w sam ochodzie.
W szystkie po grecko-w łosku. C zytaliś
my je głośno w Sztabie. Głównym .
Zeszło się tam przypadkiem kilku ge
nerałów
— Którzy? — pułkow nik w ytrze
szczył oczy i zbladł.
— Vigorelli, Basso, Tozzi. I jeszcze
jeden, bez oka.
— Dobrze przynajm niej, że nie było
tam Besty — rzekł z ulgą pułkow 
nik. — Tego intryganta i cynika.
— On też był — pow iedział A nto
nio. — Pozdrawia cię. Nie w iedziałem ,
że tak dobrze się znacie. Na dźw ięk
tw ojego Imienia w ybucha śm iechem .
Podobnie jak ja zresztą.
— Co m ów ił?
— Przede w szystkikm śm iał się.
A w końcu obiecał, że przyjedzie tu
z wizytą.
— Żebym w iedział, że wrócisz z ta
kimi w iadom ościam i, w cale bym cię
nie w ysyłał i drzwi bym cl nie otw o
rzył.
— Ona w łaściw ie pisała do genera
łów Vigorellego i Bassa — pow iedział
Peduto.
— Kto pisał?
— Ona.
— Ty znów o tym greckim kurw isz-
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P ułkow nik zacisnął pas ł przesunął
rew olw er z brzucha na bok.
— G enerał Tozzi był po prostu uszczęśliw iony, dow iedziaw szy się, że
ona, ta Greczynka, dała sw ojem u bę
kartowi na im ię Cesare — pow ie
dział major i ziew nął. — C esare-C laudio.
— Na Boga, Antonio — zaw ołał
Spartaco. — Jeden z moich synów
już ma tak na imię. Ona jest bezczel
na albo szalona.
— Ty to w iesz najlepiej — rzekł
Peduto i znów zapalił fajkę.
— A le co jej strzeliło do głow y —
spytał skrzyw iony pułkownik. — D la
czego nie dala mu, na przykład, tw o
jego im ienia?
— M ówiłeś, że w ciąż ci opowiadała
o starożytnym Rzym ie — powiedział
Antonio. — N ie pam iętasz? I mnie opowiadała, obaw iam się, że innym też,
ale tobie w każdym razie najwięcej.
Rzym ianie to jej obsesja.
— Co my mamy w spólnego z tymi
„m ędrcam i”, pijakami i rozpustni
kam i? — uniósł się pułkownik i om alże rozciągnął sprężynę. — W przy
szłości będę strzelał do każdego, kto
pozw oli sobie na takie porównanie!
Coraz w ięcej cyw ilów 1 żołnierzy
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czu — w estchnął pułkownik w yw raca
jąc oczyma.
— Listy trafiły do rąk generała Be
sty. który nauczył się ich, można po
wiedzieć. na pamięć.
— Ten Besta to sw ego rodzaju mor
derca — rzekł Spartaco zaciskając
pięści
— Jaki tam morderca — sprosto
w ał Antonio — On też ma bękarta,
tyle że płci żeńskiej i w Albanii Ukry
wa to Ale generał Basso twierdzi, że
praw ie w szyscy o tym wiedzą.
— W rzeczy samej, jestem otoczo
ny zw ierzętam i i mordercami — pow ledztał AHegrettl — Czasem myślę,
że najlepiej byłoby rzucić się na ko
munistów i zginąć
— Jeżeli tak, to nie musisz na siłę
się odchudzać — pow iedział zm ęczo
ny major.
Pułkow nik nerw owo w ciągał buty,
Antonio ospale m ierzwił brodę, pykał
z fajki i snuł swoją opow ieść:
— N ajbardziej śm iał się generał
Viogorelli, po prostu zanosił się ze
śm iechu, przeczytawszy, że ona, ta
Greczynka, mimo w szystko ceni nasz
nowy ład i życzy nam całkow itego
zw ycięstw a
— O, bestia grecka I — w ybuchnął
pułkownik i wysunął m asywną dolną
szczękę — Odkąd kurwy nam kibi
cują coraz gorzej z n am i!
— Generał Basso też tak twierdzi
— pow iedział major — Ja się nato
miast nie zgadzam. Podbić serce kur
w y to dla m nie najrzadsze i najcen
niejsze zw ycięstw o.

zbierało się wokół popa Vukicia. Trzy
mając róg firanki Peduto patrzył, jak
jego brodaty przyjaciel odpycha na
w et podoficerów Nie był delikatniej
szy w stosunku do dziew czyny o bla
dych policzkach i okrągłych, niew e
sołych oczach; na im ię ma Dana —
przypom niał sobie Antonio. W yciąga
ła ku czarnej sutannie długie wątłe
ręce. Pop Vukić, tratując w szystko
wokół siebie, powoli zbliżał się do
K om endy; nawet gdy przegrywał w
karty, nie był taki w ściekły Przy
patrując się Danie, która prawie że
płakała, Antonio pow iedział:
— W zbudziliśmy zapał nie tylko w
niej, ale że tak się wyrażę w całej
Grecji. Mnóstwo ich pisze Niemal
w szystkie zaczynają od naszych sław 
nych przodków, a kończą na w spom 
nieniach o nas, o w yzw oleniu przez
nas Grecji i Innych podbitych krajów.
— Po pierw sze: muszę cię w yle
czyć z ironii, majorze — pow iedział
zgryźliw ie pułkownik. — Po drugie:
czy nie przykro ci, że bękart, który
być może jest tyleż samo mój, co
i twój, nosi takie imię... Imię, które...
— Zawsze mi u ciebie przeszkadzał
ten przesadny patriotyzm — pow ie
dział major obracając się ku niemu.
. — A dlaczego temu szczenięciu, te
mu bękartowi, który na pewno jest
bardziej twój niż mój, nie dała na
im ię Sokrates czy A rystoteles? —
przeszedł znów do ataku rozsierdzo
ny Allegretti — Ja protestuję, prze
de w szystkim jako Włoch, jako w yso
ki oficer, a w końcu jako ojciec dość

licznej i zapew ne przyzw oitej rodzi
ny. Zresztą najdziwniejsze, że w szy
scy uw ierzyliście temu kurwiszczu.
— Pow iedz
to ’ generałow i,
jak
przyjdzie. A m nie pozwól odrobinę
się wyspać.
— Protestuję, po stokroć protestu
ję! — jak ukłuty szpilką podskoczył
pułkownik i odruchowo spojrzał na
twarze w ramach portretów. — O św ia
dczam, że złożę skargę: w ym ien ię
w szystkie osoby, łącznie z tobą, może
naw et i generała... a w ięc w szystkie
osoby, które utrzym yw ały intym ne
stosunki z w ym ienionym greckim
monstrum.
— Dbaj o szarżę, Spartaco — sennie
przeciągnął major. — Lepsze już cudze
dziecko niż degradacja i hańba.
— Antonio, czy ty chociaż trochę
m nie rozum iesz? — A llegretti ściągnął
brwi i wargi i ścisnął przyjaciela za
ramiona. —Czworo dzieci ze ślubną
żoną, chcć to w .gruncie rzeczy pro
stackie, jeszcze można wytrzym ać.
Piąte z jakąś portow ą zdzirą! Jak do
brze pójdzie, po tych kilku latach, gdy
ostatecznie w ygram y wojnę, wrócę do
Włoch na czele stada bękartów z ca
łego świata. Lepiej już odebrać sobie
życie albo natychm iast polec za oj
czyznę.
— U w ielbiam cię — pow iedział A n
tonio ruszając ku drzwiom. — W spa
niale nas reprezentujesz; przyczyniasz
się do niebyw ałego przyrostu w na
szym zdrowym, bohaterskim i prze
rażającym narodzie. Bądź pew ny, że
w którejś z moich przyszłych książek
pośw ięcę ci niejeden rozdział. Będę
szczery: sam nie w iem , co bardziej in 
teresujące — ty, tw oje im ię czy tw o
je nazwisko.
— Oświadczam ci, że Spartaco A lle
gretti nie pozwoli w ystrychnąć się
na dudka! — rzekł pułkow nik przyj
mując w ojow niczą pozę. — O nie,
choćbym m iał w ziąć się za bary z ge
nerałem. Gotów jestem odw ołać się aż
do sam ej góry. A teraz mów, co no
w ego na froncie. I proszę, o bękar
tach nie chcę w ięcej słyszeć. No, za
czynaj.
— Zostawm y to na jutro — pow ie
dział major kładąc rękę na klamce. —
Jestem przemęczony
— T w oje najw ażniejsze w rażenienie? — zmarszczył brwi pułkow nik —
Żebym m iał o czym rozmyślać do ju
tra.
— Walczymy za św iętą spraw ę —
pow iedział major jak na scenie i w y 
szedł za próg. — W tej w alce odno
sim y zw ycięstw a. A czy tutaj coś sie
dzieje?
— W łaściw ie nic — rzekł pułkow 
nik.
— To cześć, groźny Spartaco — po
w iedział zm ęczonym głosem major.
— Cześć, Antonio — rzekł mężny
pułkownik i przyrząd do rozciągania
gniew nie cisnął pod kanapę.
Zegar bezlitośnie w ybił w pół do
pierwszej. Osowiały pułkow nik stał
przy oknie i baw ił się firanką Patrzył
na mały, w yboisty, bezkształtny ry
nek. który zaczynał się, można pow ie
dzieć. tuż przed jego oczyma Z tego
miejsca w szystko bvło widoczne: po
chylone domki starego miasteczkn ł
dachy pokryte łuską dachówek, z cho
robliwym i naroślami kominów, I cer
kiew prawosławna z dziwaczną kopu1ła, której krzyż byłoby widać, gdyby
nie ten upał. kurz i dvm : i sm ukły po
bielony meczet, w okół którego zaw 
sze. nie tylko w św ięta, snul się
jakiś ponury, wychudzony i w ylękły
naród Niebo, rozpalone i głuche, opierało się niew idocznym i brzegami
0 rozkopane, obw arow ane góry. wśród
których skuliło się i przycupnęło zni
szczone miasteczko Rzeki pułkow nik
nie widział, ale słyszał, lak szumi, iak
ucieka od kurzu, smrodu miasteczka
1 od kolczastego drutu, który przeci
nał ją w kilku miejscach
Gdyby chciał, mógłby dać odpoczy
nek oczom, patrząc na sklepiki okala
jące rynek Były to niepolęte dla nie
go przybytki handlu, często przypo
m inające po prostu sporą skrzynię,
w ypełnione czym się tylko dało: m nó
stwem paciorków i scyzoryków, paseczków i m ydełek: słowem wszystko,
od igły do strzały, od noża do szabli,
mógł człow iek znaleźć w tych norach
i składach.
W szystkiego tu było pełno: od dratw y do kaftana, od pieluch do drogie
go sukna z Istambułu, od rzemieni
i sznurków do barwnych jedw abnych
pasów. '
Cały ten św iatek — który pełzał po
uliczkach, leniw ie snuł się wokół licz
nych szynków i przestronnych kar
czem, pełnych cyw ilów i żołnierzy, o doru rakiji I przetłuszczonych pot
raw — złościł pułkow nika: twarze,
0 których wiedział, że od dawna są
sobie wrogie, zbliżały się do siebie
1 szeptały; iedna przy drugiej, podej
rzane, w czarnogórskich czapkach i
strojnych muzułmańskich fezach, w
dym ie tytoniow ym , gotowe do szeptu,
uśm iechały się to przyjaźnie, to fał
szywie.
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Przełożyła:
DANUTA
C IR L IĆ - S T R A S Z Y Ń S K A
» Catarl, Catarl, czemu mi mówisz takie
słowa
•• O serce, serce niewdzięczne... wszystko
minęło...
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Zagospodarow ywanie
olbrzym ich
obszarów Syberii ora* rozmach iaki
tym poczynaniom towarzyszy a także
charaktery ludzi walczących z tam 
tejsza przyrodą. od dawna pociągały
tw órców do ukazania tych procesów
w postaci dziel sztuki. W tym roku
Nagrodę Leninow ska otrzym ała po
w ieść sekretarza Zarzadu G łównego
Zwigzku Pisarzy Kralu Rad Gieorgiia Markowa — ..Syberia" Przem ia
n y lakie zaszły na teł ziemi beda
rów nież przedmiotem trylogii film o
w e ! laka p ow stałe w studiach „Mosfilm u”. w reżyserii A ndrieia M ichałkow a-K onczałow skiego.
R eżyser film u twierdzi!, że daleki
jest od zamiaru w ciśnięcia go w ra
m y tem atyki produkcyjnej. Chociaż
akcia epopei bedzie 9ie toczyć w da
lekie! syberv1skie1 w iosce, zagubionej
w śród talgi i błot. los każdego z 1ęi
m ieszkańców bedzie zw iazany z naj
w ażniejszym i
wydarzeniam i
życia
kraju:
R ewolucja
Październikowa
I w alka o ustanow ienie w ładzy ra
dzieckie!. kolektyw izacia rolnictwa,
w ojna
z
hitlerow skim
najeźdźca
j w reszcie — z początkiem zagospo
darow yw ania bogactw naftow ych.
Trylogia film ow a, którei tytuł be
dzie brzm iał „Sybirada", została za
planow ana. lako dzieło wieloola.now e. ukazujące pół w ieku życia dwóch
starych rodów chłopskich, rdzennych
Sybiraków. „Pokażemy — mówi re
żyser — jak z pokolenia na pokole
n ie zm ieniała sie stare upodobania,
jswyczale. tradycle. jak zm ienia sie
sens życia ludzkiego. Starsze pokole
n ie w idziało go tylko w upraw ie zie
m i. zaś now e pokolenie naszych bo
haterów dąży do w yzw olenia
siił
drzemiących w lei w nętrzu”
Zdiecia plenerow e beda nakrecame
■w obwodziie tim um eńskim .
Reżyser
posw ikuje
obecnie
w ykonaw ców
głów nych ról.
Sybirada” jest now ym etapem
w tw órczej biografii A M ichałkow a-K onczałow skiego. obfittnacei w su 
kcesy duże! klasy. W ielka popular
ność zdobyty iego w cześniejsze film v:
„Szlacheckie
gniazdo”
„Pierwszy
nauczyciel” w edtug powieści Czvneiza Alt.matpwa | ..W u łaszek Wania
w edtug sztuki Czechowa. Ostatnim
dziełem reżysera iest znama również
w Polsce „Romanca o zakochanych’ .
która zdobyła zaszczytne nagrody na
m iędzynarodowych festiw alach film o
w ych.

*
Moskiewski Teatr W ielki zakończył
dw usetny, jubileuszow y sezon. Arty
ści kończyli go poza M oskwa: zespół
operow y w K ijow ie, a baletow y
w N o w o sy b irsk u Te gościnne w y s tę 
py w łączone były do programu uro
czystości jubileuszowych.
Dla uczczenia jubileuszu Teatru
W ielkiego zorganizowano też w iele
w ystaw tem atycznie zw iązanych z ta
rocznica, ukazały sie
w ydaw nictw a, a także płyty. M iłośni
cy muzyki otrzym ali nowe nagrania
oper ,Chowańszczvzna” M usoręskiego
.Dama Pikowa” Czajkowskiego,
baletów „Spartakus” Arama Chacza
turiana „Anna Karenina
Rodiona
Szczedrina i w ielu innych dzieł.
Obecnie w repertuarze teatru zna]du ie sie 30 oper i 20 baletów. W mi
nionym sezonie zespół OTYnektakle
d w ie premiery baletow e: spektakle
„Miłość za m iłość” Tichona
kow a, i „Angara” Andreja
W znowiono rów nież ooere ..Sadko
Ri mski ego- K orsakowa.
Na ibl i
premierami
na tej scenie
„Otello” Verdiego i balet Głaizunowa
„R aim onda”.
Wśród w ydaw nictw , opublikow a
nych dla uczczenia jubileuszu, uka
rały sie zbiory szkiców monografie,
albumy, pośw iecone najw ybitniejszym
twórcom , zw iązanym z ta scena: śpie
w akom . tancerzom, dyrygentom , re
żyserom choreografom Dużym powo
dzeniem cieszyła sie książką
.uzu
na scenie Teatru W ielkiego . opubli
kowana orzez w ydaw nictw o
-Is™ stw o” prezentuiaca 12 oper i tyle sa
m o baletów znaidulacvch sie na atiszu Teatru W ielkiego. Ważna strona
działalności teatru sa lego gościnne
w ystępy w różnych miastach zwrnzku
Radzieckiego.
Zespół.
który
opróc? Kilowa ' Nowosybirska wy
stępowa! iuż w tvm sezonie w Le
ningradzie. odw iedzi ieszcze m. in.
Sw ierdłow sk,
W ladywostok.
Kyge
1 Atm a-Atę.

c a łe j
ponad

historii
je d e n

sp o rtu ;

m iliard 8 0 0

lionów d o la ró w
K o szta

tylko

p le k su sta d io n u
w yniosły

ko szt:
m i

realu w ynoszą praw ie 300 m ilionów,
dolarów, w przybliżeniu sum ę, którą
zam ierzało miasto w ydatkow ać na
przygotow anie Olim piady. R ezultat
rząd prow incjonalny w Quebec wziął
na siebie finansow anie inw estycji olim pijskich ratując w ten sposób le t 
nią Olim piadę, ale m ieszkańcy Mont
realu muszą teraz zapłacić w ysoką
cenę za lekkom yślność i nienasyconą
budow laną gigantom anię mera m ia
sta dalszym
ograniczeniem
sam o
dzielności M ontrealu, w strzym aniem
inw estycji m iejskich itp. itd.
Drapacze chmur przytłaczają zie
lony m asyw miasta. Ukwiecony n ie
gdyś i cienisty Montreal zajmuje
dziś, pod względem powierzchni te
renów zielonych, ostatnie m iejsce
wśród
siedem nastu
najw iększych
m iast Kanady. Stopień zanieczyszcze-

krokiem było
przekazanie w ręce
rządu w Quebec, w listopadzie 1974
roku, kontroli nad przygotowaniam i
do Olim piady w Montrealu.
Już od kilku lat ludność prowincji
Quebec żądała ingerencji władz pro
w incjonalnych, żeby zahamować nie
ustanny wzrost cen i położyć kres
katastrofalnym wprost stratom m a
terialnym pow odowanym przez straj
ki i akty sabotażu podczas realizacji
olim pijskich inw estycji. Ale dopiero
kiedy sytuacja stała się już nieom al
beznadziejna, a Drapeau byl naw et
gotów zaangażować cały swój autory
tet, um iejętny taktyk Bourass uzna!
za stosow ne w łączyć się do sprawy
Uzbrojony w ustawy i postanowienia
w ładz prow incjonalnych
w Quebec
odegrał rolę „zbawcy O lim piady”, nie
dając na nią ani jednego centa z pro-

TROPAMI
HANNIBALA

k a n a d y js k ic h .
sa m e g o

W iadomo, iż w ow ym
sław nym
pochodzie brało udział 37 słoni i 28
tysięcy ludzi. Próba powtórzenia te
raz tej przeprawy przez A lpy będzis
o w iele skrom niejsza, jeśli chodzi o
skalę. Słonie, sprow adzone
drogą
pow ietrzną z Tajlandii gdzie używ a
no je w górskich rejonach kraju do
prac leśnych, będzie prowadzić gru
pa pięćdziesięciu osób, na czele z 42-letn im W olfgangiem Zeunerem , en
tuzjastycznym w ielbicielem
H anni
bala.

kom 

o lim p ijsk ie g o

p o n a d 7 0 0 m ilionów

d o la ró w .
Po sześciu latach przygotowań,
bezprecedensow ych skandali, niekoń
czącego się łańcucha strajków, aktów
sabotażu i błędów w planow aniu jest
praw dziw ym cudem — pisze kores
pondent „Spiegla” — że Igrzyska w
ogóle rozpoczęły się w term inie.
M ontreal ma stare tradycje olim 
pijskie. Na długo przed tym , nim w
Europie znalazła
urzeczyw istnienie
idea francuskiego barona Pierre de
Coubertina, prezesa M iędzynarodow ego Kom itetu Igrzysk Olim pijskich
w latach 1896— 1925, m iejscowa ga
zeta „Montreal G azette” zam ieściła
inform ację o „pierw szych igrzyskach
olim pijskich” w M ontrealu, które od
były się 29 sierpnia 1844 roku. W tedy
to program gier obejm ow ał, m. in.,
skok w zw yż z m iejsca, chód na jed
ną m ilę, chodzenie w m iejscu i bieg
z taczkam i, który w ygrał Indianin
Paqueca. Spotkały się one wówczas
z tak gorącym przyjęciem , że człon
kow ie „klubu olim pijskiego” w na
stępnym roku — także w sierpniu —
zorganizowali „drugie igrzyska olim 
pijsk ie”. W szelako później M ontreal
na długo zapadł w „olim pijski sen”.
Kiedy 1 sierpnia tego roku zgasł
znicz olim pijski, przygasł także e n 
tuzjazm organizatorów Igrzysk.
Na
tle luksusow ych budowli olim pijskich
uderza ubóstwo przedmieść.
W iele
spośród tych w spaniałych kom plek
sów sportowych zbudowano dosłow 
nie na kredyt. W długi wpadali 1 in 
ni organizatorzy olim piad nigdy jed
nak nie były one tak ogromne. Ale
też i ani jedno m iasto-gospodarz ig
rzysk nie podjęło tak lekkom yślnych
decyzji jak M ontreal, rujnujących
gospodarkę miasta w im ię kilkunastu
dni olim pijskich zm agań
M ontreal, który nie w yszedł jeszcze
z trudności finansow ych po zorgani
zowaniu Św iatow ej W ystawy Prze
m ysłow ej „Expo - 67”. do m om entu
rozpoczęcia Igrzysk O lim pijskich m u
siał odpisywać 21 procent ze sw ego
budżetu na opłacanie zaciągniętych
długów Teraz ta pozycja w ydatków
w ynosi już 25 procent budżetu m ia
sta, to jest około 600 dolarów (w roz
rachunku) na głow ę m ieszkańca m ia
sta. Obecnie sam e tylko długi Mont

NAJDROŻSZY
„CUD ŚWIATA”

nia środow iska jest także najw yzszy:
każdego dnia 9,24 m iliarda litrów
nie oczyszczonych wód ściekow ych
spływ a do rzeki Św iętego W awrzyń
ca. M ontreal dzierży w Kanadzie je
szcze jeden sm utny rekord: na każde
100 tysięcy
m ieszkańców
miasta
przypada 148,5 napadów
rabunko
w ych.
A jaki los czeka w ioskę
olim pij
ską? Otóż w ładze podjęły decyzję iż
po zakończeniu Igrzysk nastąpi w y 
przedaż budynków olim pijskich
na
w olnym rynku. Liczy się na zwrot
kosztów w w ysokości około 50 m ilio
nów dolarów. A zatem są w istocie
subsydia na m ieszkania dla zam oż
nych m ontrealczyków .
Teraz już nie dziwi fakt, że pre
m ier rządu prowincji Quebec, Robert
Bourass, coraz częściej kładzie rękę na
te dziedziny
gospodarki m iejskiej,
które zaniedbyw ał mer M ontrealu i
które są dziś przedmiotem krytyki
m ieszkańców miasta. Obecnie naw et
policja w M ontrealu podlega bezpo
średnio kontroli władz prow incji, po
niew aż w upartej konfrontacji ze
zw iązkam i
zaw odow ym i
Drapeau
m usiał w końcu zabiegać o pomoc or
ganów
nadrzędnych
i zastosować
specjalne ustaw y władz prow incjo
nalnych. Nic dziw nego, iż kolejnym

w incjonalnej kasy. Sw oją część „olim pijskiego długu” rząd w Quebec
już spłacił. W ystarczyło tylko podnieść
podatek od wyrobów tytoniow ych
i
przedłużyć term in laterii państw ow ej.
„Długi rozwiały się wraz z dymem
tytoniu” — cieszył się Bourass.
A le oto zbliżają się poolim pljskie
kłopoty, i to nie byle jakie. Władze
prow incji zarządziły natychm iastow e
w strzym anie w szystkich prac w edług
projektu, który przew idyw ał budowę
w M ontrealu kilku stacji metra, m o
stów oraz rekonstrukcję ulic. Czer
wony ołów ek szefa w ładz prowincji
skreślił także plan budowy kom plek
su
przem ysłow o-m ieszkaniow ego
w artości miliarda dolarów ,
który
m iał powstać w pobliżu gigantyczne
go portu lotniczego M irabell.
To „bagno korupcji”, o którym m ó
w ił niedaw no spiker opozycji w ra
dzie
m iejskiej
M ontrealu, ujrzeli
dziś m ieszkańcy tego miasta w całej
Jego okazałości. Tydzień przed roz
poczęciem Igrzysk kom panię budują
cą w ioskę olim pijską oskarżono o oszustwo wobec czterech
podw yko
naw ców. Ale nie chcąc mącić olim pij
skiego św ięta, proces postanowiono
rozpocząć dopiero w sierpniu.

JER Z Y C Z E C H

RUCH NIEZAANGAZOWANYCH
NA KONFERENCJI W K0L0MB0
Kraje niezaangażow anc. To okre
ślen ie rozciąga się dzisiaj na w ięk
szość państw
św iata.
Najczęściej
jednak odnosi się do krajów Azji,
Afryki. Ameryki Łacińskiej. Prze
w ażnie zresztą
m łodych sw ą pań
stw ow ością, tych, które dopiero po
II w olnie św iatow ej uzyskały niepo
dległość W iele z nich nie chciało sie
identyfikow ać z krajam i im periali
stycznym i. ale też nie było gotowych
do zbliżenia się pod w zględem poli
tycznym i gospodarczym do krajów
socjalistycznych. Obrały w ięc drogę
trzecią — niezaangażow ania się po
stronie żadnego z bloków. Tak zro
dziła sie nowa tendencja w e w spół
czesnym świecie.
Dziś ruch niezaangażow anych sta
nowi dużą siłę p o lity czn y opow iada
jącą się za św iatow ym pokojem, li
kwidacja resztek kolonializm u i roz
wojem
równoprawnej
w spółpracy
gospodarczej, nieograniczanej żadna
z form neokolonializm u oraz w spie
rająca dążenia n arodow o-w yzw oleńcze.
Przed 21 laty w Bandungu, głów 
nie z Inicjatywy Indii, zebrało się
29 państw Azji i Afryki, aby przy
jąć określone zasady w spółistnienia.
Pały one Impuls do rozw oju p olity

ki niezaangażow ania, której zasady
sprecyzow ano po dyskusji. Kiedy to
już się stało w 1961 roku odbyła się
w Belgradzie I konferencja krajów
niezaangażow anych. W dyskusji, któ
ra toczyła sie na najw yższym szcze
blu. dom inowały problemy walki z
kolonializm em i jego now ym i posta
ciam i, m iejsca łych krajów w w alce
o pokój i rozbrojenie.
Konferencja belgradzka
dała po
czątek nąstępnym , okresowo organi
zowanym . które kolejno zbierały się
w: Kairze (w 1964 roku), Lusace
(1970) i A lgierze (1973).
W dniu, w którym oddajem y ko
mentarz do druku, rozpoczyna się
piąta już konferencja, tym razem w
Kolombo Pierw sze to zatem spotka
nie niezaangażowanych na kentynencie azjatyckim , na którym oraktycznie proces dekolonializacji został za
kończony. Ten fakt — pisze .Ceylon
Daily N ew s” — ma swoja w ym ow ę”.
Azjaci pragną, aby konferencja od
zw ierciedlała ew olucje ich kontynen
tu ku w iększej solidarności gospodar
czej i w iększej niezależności politycz
nej.”
Obrady szczytu poprzedziło zebra
nie się Biura K oordynacyjnego Ru
chu N iezaangażow anych, w
skład

Jesienią tego roku z francuskiego
m iasteczka Liyron w yruszy sześć
słoni kierując się w stronę Alp. Zo
staną poprowadzone m arszrutą, któ
rą przebyły w 218 roku przed naszą
erą słonie Hannibala. Było to naj
trudniejsze przejście przez Alpy, uw ieńczone
następnie
w ojskow ym
sukcesem .

którego wchodzą przedstaw iciele 17
państw oraz konferencja m inistrów
spraw zagranicznych z 84 państw.
W tej ostatniej wziął również udział
przedstawiciel Organizacji W yzwole
nia Palestyny, która iest pełnopraw 
nym członkiem ruchu niezaangażo
wanych.
Jak się dow iadujem y, m inistrow ie
om aw iali projekty dwóch zasadni
czych dokumentów — deklaracji po
litycznej i deklaracji gospodarczej,
które maja być przyjęte przez szczyt.
Przew iduje się. że w
pierw szej
w iele uwagi poświęci się przekształ
ceniu Oceanu Indyjskiego w strefę
pokoju, co — jak w yraził się jeden
z kom entatorów — postawi na ław ie
oskarżonych Stany Zjednoczone usi
łujące rozszerzyć
sw oja obecność
w ojskowa w tym rejonie, w drugiej
natom iast dominować będą żądania
ustanowienia nowego m iędzynarodo
wego porządku gospodarczego. Cho
dzi tu głów nie o to, aby ..producent
surowców mógł korzystać z propor
cjonalnie większego udziału w cenie
produktu finalnego”, gdyż ceny ar
tykułów przem ysłow ych „wzrosły zu
pełnie nieproporcionalnie do wzrostu
cen produktów, służących do ich w y
tw arzania”. Cytaty te, jak pisze pra

W okresie ostatnich dziew ięciu la t
Zeuner lansuje id eę sforsow ania A lp
w iodąc ze sobą słonie. Jest farm e
rem, inżynierem i uczonym, m ieszka
w w ielkim starom odnym domu far
m erskim w H ereford, w A nglii.
Na uczestników ekspedycji czekająi
w drodze lód, śnieg, chłód i w resz
cie w ejście na w ysokość 10 tysięcy
stóp. Podczas tej niezw ykłej w spi
naczki słonie, w celu zabezpieczenia
ich przed upadkiem i stoczeniem się
w przepaść, będą pow iązane linam i.
W iększa część m arszruty tej ek s
pedycji będzie prowadzić starożyt
nym tropem, którym w
w iekach
średnich podążały karaw any
m u
łów . W arto w spom nieć, iż karaw any
dostarczające sól z Cąmarg szły z
zachodu na wschód, a na ich spot
kanie szły Inne, w iozące specjały ze
Wschodu. Spotkaw szy się w górach,
w ym ien iały towary i zawracały.
A lpy ciągną się łańcucham i szczy
tów w kierunku południow o-zachod
nim i przejście ich będzie serią po
dejść w górę i ieł*ć>w doliny. Przy
puszcza się, iż w łaśnie w tych doli
nach Hannibal
zarządzał
postoje
sw ojej armii.
Za każdym razem po zejściu w
doliny będą oczekiw ać na ekspedy
cję sam ochody ciężarow e z karmą
dla słoni. Każdy słoń musi zjeść do
150 kilogram ów
karmy
dziennie
(siano, koncentraty, m archew i kar
tofle). W październiku na szczytash
Alp pow inien już spaść
pierw szy
śnieg i posuw anie się w tych warun
kach nie będzie bynajm niej łatw e.
„Ostatnia przełęcz będzie z pew 
nością najtrudniejsza — mówi Zeu
ner. Przy schodzeniu mamy zamiar
używ ać dwóch słoni w charakterze
„kotwicy" dla trzeciego, sprow adza
nego z góry przy pomocy liny
i
specjalnej uprzęży. Sądzę, iż będzie
to niezw ykle dram atyczne w idow i
sko.

(J. C .)
sa zachodnia, pochodzą ze w stępnego
projektu deklaracji).
Piąty szczyt krajów niezaangażo
w anych jest dużym
w ydarzeniem
m iędzynarodowym . Zebrał sie prze
cież w sytuacji odprężeniow ej
w
św iecie, w rok po Konferencji Bez
pieczeństw a i Współpracy w Euro
pie. która
dla naszego kontynentu
ustaliła zasady pokojowej, aktyw nej
koegzystencji. Mogą one być przy
datne w dyskusji nad zapew nieniem
św iatow ego pokoju
i w spółpracy
państw rów nież na innych
konty
nentach.
Polska do ruchu niezaangażow anych przyw iązuje w ielk ie znaczenie.
Kraje te odgryw ają bowiem ważną
role w rozwoju współpracy m iędzy
narodow ej. w w alce o pokój i po
stęp. Są one też naszym liczącym się
partnerem handlow ym . W niedale
kim czasie
udział tzw. Trzeciego
Św iata w polskich obrotach handlo
w ych ma sie pow iększyć do 20 proc.,
co ilustruje w zajem ne zainteresow a
nie rozszerzaniem kontaktów
W ypełniliśm y
dziś miejsce, prze
znaczone na aktualia międzynarodo
we. jednym tylko tem atem . Wynika
to z roli. jaka ruch n iezaan gaż.w anych spełnia we współczesnym św ie
cie. R ozw arstw ienia, jakie
w nim
nastąpiły, nie zm ieniają faktu, że
w sw ej m asie pozostaje on wierny
zasadzie, którą ieszcze sform ułow ał
Nehru: niezaangażow anie nie ma nic
w spólnego z biernością, nie będziem y
bowiem bierni nigdy tam, gdzie w ol
ność i spraw iedliw ość sa zagrożone
lub też dochodzi do agresji.
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„DOOKOŁA WOJTEK”
Ćwiek, spoglądając na życie „Lewym okiem”, dostrzega bardzo często rzeczy I
sprawy których my nic dostrzegamy, patrząc na nic dwoma oczyma. Inaczej
można też powiedzieć, że w swoich felietonach otwiera nam oczy, ukazując pow
szednie sprawy trochę inaczej widziane. To sprawia, że od lat jest uważnie czy
tany przez tych, którzy wytrwale towarzyszą „Odgłosom”, jak i — można do
myślać się — potrafi zainteresować tych, którzy od czasu do czasu sięgają po
tygodnik.
Ostatnia jednak przeczytałem coś u Ćwieka, co zmusiło mnie do zaprotestowa
nia. Po prostu — Ćwiek się myli. Zrobił to w fclictouic zatytułowanym „Dooko
ła Wojtek”. A myli się w dwu sprawach.
Ćwiek pisze: „Trzydzieści lal temu profesor C, B. Lipman w Kalifornii ogłosił
na posiedzeniu naukowego towarzystwa badania meteorów wyniki swych wielo
letnich badań, stwierdzając, że we wnętrzu większych meteorów znalazł... bakte
rie . I dodaje, że wiadomość o bakteriach we wnętrzu meteorów jakoś się nie
potwierdziła i „poszła w zapomnienie”.
Olói nic. Rzecz wcale nie poszła w zapomnienie. Wręcz przeciwnie. Takie ba
dania prowadzi się nadał. Mają one swoich zwolenników I mają swoich prze
ciwników. I jeśli zwolennicy badania meteorytów zanotowali jukoweś sukcesy w
•ej dziedzinie, to zawdzięczają to tylko... przeciwnikom. Przeciwnicy bowiem
zmusili do wielkiej ostrożności w formułowaniu ostatecznych wniosków. Niektóre
bakterie znalezione w meteorytach dostały się tam już na ziemi.
Jednakże sama Idea nie jest błędna. Potwierdzają to rezultaty jakie osiągnęli
biolodzy na Antarktydzie. Stało się to w 1973 roku podczas wierceń geologicznych
tego kontynentu. Zadaniem biologów była ochrona środowiska Antarktydy. Mieli
pilnować, aby nie przeniosły się tam różne bakterie, aby nie dostały się one w
głąb ziemi. Dlatego odkażano świdry, a próbki ziemi wydobywanej z głębi umie
szczono w roztworach pożywek dla bakterii, aby mieć całkowitą pewność, że ni
czym me skażono tego lądu, I jakież było zdziwienie Franka Morelli z Instytutu
Darwina w Kalifornii, kiedy stwierdził, że na jednej z pożywek aż roi się od baKterlL Zdziwienie jego było tym większe, że bakterie te pochodziły z głębokości
metrów I niczym nic przypominały tych, z którymi współżyli ludzie w nau
kowej bazie, a które przywieźli z innych kontynentów. Wielokrotnie powtórzył
swoje badania i zawsze z tym samym wynikiem. Okazało się więc, że geolodzy
wydobyli ziemskie bakterie, które żyły co najmniej przed setkami lat i które ty
le czasu przetrwały nod lodami Antarktydy. Potwierdza to tylko pogląd o możli
wości przetrwania bakterii w meteorach błąkających się w kosmicznej próżni.
I czeni wytrwale kontrolują meteoryty, jakie docierają do naszej Ziemi. Badają
nawet te, które spadły przed wieloma laty i leżały gdzieś w małych muzeach. W
ten sposoli w 1962 roku Bartholomew Nagy i George Claus z Nowego Jorku za' meteorytem, który spadł 11 maja 18(11 roku i po jego zbadaniu
stwierdzili, że znajdują się w nim skamieniałe algi. Ponieważ M maja 18fi4 roku
w pobliżu wioski Orguell spadł deszcz meteorytów, odszukano jeszcze kilka in
nych i znaleziono w nich pięć różnych innych nie znanych na Ziemi skamielin. Co
prawda przeciwnicy odna.jilvwania cnegokolwiek w meteorytach doszli do wniosku, że
odkryto tylko nie znane na Ziemi minerały.
Ale zwolennicy szukania śladów życia w meteorytach nic poddali się. Poprzed
nie wnioski uczonych nie poszły w zapomnienie. I w 1969 roku Cyril Ponnamperuina zbadał meteoryt, który spadł w pobliżu australijskiego miasteczka Murchlson i stwierdził — po pierwsze — że meteoryt ten ma co najmniej 1,5 miliar
da lal. u więc jest rówieśnikiem Ziemi, a — po drugie — w jego wnętrzu znaj
duje się IG aminokwasów elementarnych składników białka, w tym 11 nie zna
nych na Ziemi.
Myli się również Cwlek, kiedy próbuje przeciwstawiać hipotezie ingerencji przy
byszów i Kosmosu hipotezę istnienia tu na Ziemi wysokiej cywilizacji, która zo
stała zniszczona. Takie koncepcje nie są obce ludziom interesującym się prze
szłością ludzkości i były one znacznie wcześniejsze niż choćby koncepcje Rrieha von Danikena. Na temat istnienia legendarnej Atlantydy napisano już całe
biblioteki. Ale okazuje się, że istnieje podobna hipoteza, mniej znana i bardziej
kontrowersyjna, na temat Istnienia drugiego zaginionego lądu — tzw. lądu MłJ,
albo PACYFIDY. Między innymi wyspy; Wielkanocna, Thaitl, Samoa, Cooka 1
inne są pozostałością tego lądu. Istnieje szereg faktów, które potwierdzają tę
hipotezę. Istnieje też szereg wątpliwości. Jedno jest dziwne. Ludzie zajmujący
sie tajemnicami przeszłości naszej planety ns'alają hipotetyczne daty zatopienia
lądu Mu I Atlantydy mniej więcej w tym samym czasie, około 12 tys. lat temu.
Są też inne hipotezy potwierdzające domysł Ćwieka, że na tym najlepszym ze
światów cywilizacja rozwija się na zasadzie ..dookoła Wojtek” i że każda następ
na nie nie wie o poprzedniej, choć to I owo może sugerować pewne domysły. Na
przykład kamienie, z lea. Jednak dopiero badania kosmiczne nasunęły ludziom zu
pełnie inne skbjartenią i inną Interpretację różnych zagadek. Czy kiedyś dowie
my się, jak to było?
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to coś zupełnie innego. Jak tw ierdzą
specjaliści, a zjechali się tam oni z
różnych krajów, pustynia ta ma nie
zw ykle urodzajną ziem ię, której po
trzeba tylko wody. Zbudowano już
tam ę I tworzy się system naw adnia
nia. Japończycy, którzy też tam pracu
ją, postanow ili założyć pola dośw iad
czalne pod upraw ę ryżu. Spodziew ali
się w ysokich plonów, ale rezultaty
przeszły ich najśm ielsze oczekiw ania.
Plon był dziesięciokrotnie wyższy.

Z reżyserem

W ytw órni Film ów O św ia to w y c h

Leszek Skrzydło jest autorem : sce
narzystą, kom entatorem i reiyserem
pięciu film ów z serii: „BIBLIA”. —
Jak do tego doszło? K iedy zrodził się
pomysł? — pytam.
— Ten cykl ma sw oją prehistorię.
A le czy je st sens do niej sięgać?
— Dlaczego nie.
W ięc dobrze. Zaczęło się to jeszcze
w czasach, kiedy działałem w STS
„Pstrąg”. W tym teatrze w ystaw iliśm y
m iędzy
innym i „Niebieski klucz”, a
rzecz — jak wiadom o — oparta była
na „B iblii”.
— A le w tedy jeszcze daleko było
do film u.
— O tak. Sam pom ysł film u zrodził
się później. Ukazało się w tedy pier
w sze w ydanie „Opowieści b iblijnych”
Zenona K osidow skiego. Zgłosiłem na
w et w tedy pom ysł w w ytw órni, ale
popatrzono na m nie jakoś tak dziwnie.
— A mimo to.
— Tak. Tylko, że znów m inęło tro
chę czasu i zm ieniły się warunki. W te
dy w ytw órnia tworzyła now e cykle
tem atyczne i znalazły się w nich
rów nież tem aty św iatopoglądow e. P o 
w róciłem w ięc do pom ysłu film u o
„B ib lii”.
— Miał to-być tylko jeden film?
— Taki b ył zam ysł. A le szybko zo
rientow ałem się, że gdybym tylko
chciał w ym ienić i króciutko scharak
teryzow ać sam e tytuły ksiąg 1 roz
działów, to nie starczyłoby mi na! tó
zaplanow anych 15 minut. Trzeba b y
ło do tego podejść inaczej. I tak po
w sta ły pierw sze trzy film y z cyklu
„B iblia”.
— To znaczy?

li PROGU KANIKUŁY

W a rtyku le „U progu kanikuły",
k tó r y na u żytek Waszego poczytnego
pisma w okresie upałów „wysmażył"
za pa ń stw o w e pieniądze nie)aki(a) Pan
(i) W idok (zob. „Odgłosy" 197o nr 26)
znałazłem
następującą
informację
skonstruowaną na pod staw ie „opowie
ści gminnej":
,,(...) w prasie społeczno-kulturalnej
tr w a dyskusja nad p rojektem progra
m u język a polskiego w szkole dziesię
cioletniej, C zy ta m te uwagi (k r y ty c z 
ne głównie) podpisane nazw iskam i
znanych h istoryków literatury, k r y 
tyk ó w , pisarzy, publicystów i zadaję
sobie pytanie: „jeśli ci znani ludzie
zgłaszają k rytyczne uwagi, to kto, u
licha jest a u t o r e m programu. O k a
zuje się, że bliżej nie znany p. Fry
cie”.
P onieważ Pan(i) W idok praw d op o
dobnie poza sw oim i notatkami praso
w ym i niczego w ięcej nie czytuje, a
sw o je doniesienia prasowe opiera na
informacjach zbieranych w śród ku 
m oszek w opłotkach wiejskich, poz
w ala m sobie przesłać fotokopię p ie r w 
szej strony programu języka polskie
go opublikowanego w „Polonistyce’’
(1976 nr 2), z której będzie mógł w r e 
szcie pozneć aute n tycznych tw órców
t konsultantów tego dokumentu. Prag
nę zauważyć, że są w śró d nich zna
ni historycy literatury, ję z y k o z n a w 
cy i d yd ak tyc y . Nie m a natomiast
w śród nich „bliżej nie znanego p. Frycie", który legitym u je się obszerną bi
bliografią prac historycznoliterackich
(nie znanych Panu(i) W idokowi (Widok),
ale to ju ż inna sprawa, skoro się c zy 
tuje tylk o własne doniesienia praso
w e) Nie ma w ięc potrzeby, ab y jego
dorobek pisarski pomnażali nieuczci
w i s p r a w o z d a w cy prasowi. Pragnę p o
informować Pana Redaktora, że w łas-
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ne publikacje podpisuję nie pseudo
nimami, lecz sw oim p r a w d z i w y m na
zw iskiem .
-Mam nadzieję, że zgodnie z d ob rym i
obyczajami, ob ow ią zują cym i w prasie,
list ten bez s k r ó tó w i zniekształceń
ukaże się w W aszym p o czy tn ym piś
mie.
Z

po w a żan iem doc. dr S T A N IS Ł A W
FRYCIE

Od Redakcji:
Doc. dr Stan isław Fryclc, dyrektor
Instytutu Program ów Szkolnych, „le
gitym ujący się obszerną bibliografią
prac historyczno-literackich”, w ie za
pew ne, jaka jest różnica m iędzy „no
tatką prasow ą” a felietonem , (zob.
Słow nik T erm inów Literackich). Po
dobna różnica istnieje m iędzy „spra
w ozdaw cą prasow ym ” a felietonistą.
Dla porządku w ięc tylko zaznaczam,
że tekst „U progu kanikuły” byl fe 
lietonem . Czuję się jednak w obow iąz
ku przeprosić doc. dr Stanisław a Frycie za określenie go mianem a u t o r a
projektu. Doc. Frycie nie jest autorem,
lecz dyrektorem Instytutu, w którym
program powstał.
Ale nic nie poradzę na fakt, ie doc.
Frycie utożsam ia się w polem ikach
z ow ym programem. A linie K ow alczyków nle („Polityka” nr 26) zarzucił
np., że oceny krytyczne form ułow ała
w oparciu o „ustny przekaz ludowy",
m nie — że piszę „na podstaw ie opo
w ieści gm innej” . Moje k w alifikacje
do zabierania głosu na ten tem at u w a
ża doc. Frycie za żadne, może bym
i w to uw ierzył, ale pociesza mnie
fakt, ie o krytycznym artykule A. Kow alczyków ny pisze jako o... bezpra
wiu. W ięcej tu zatem irytacji niż ar
gum entacji.
I jeszcze jedno. Pisze doc. Frycie,
że felieton „w ysm aiylem za państw o
w e pieniądze”. Zgadza się. Chciałbym
tylko wiedzieć, czy projekt programu
„w y s ifi a i o n y ” byl za pieniądze
prywatne?
Z poważaniem
WIDOK
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— P ierw szy: „Co to jest B iblia?”,
drugi: „Opowieści bib lijne” i trzeci:
„To też jest B iblia”.
— A później pow stały dalsze dwa.
— Tak. „Rękopisy znad Morza Mar
tw ego” i „Według N owego T estam en
tu ”.
— I na tym jeszcze nie koniec?
— N ie .

— Co zdecydowało, że cykl będzie
kontynuow any?
— P ierw sze trzy film y z cyklu „Bi
blia” spotkały się z w ielkim zaintere
sow aniem . M iałem ogromną ilość spo
tkań: ze studentam i, w ojskiem , m ło
dzieżą, z ludźmi dorosłymi, w klu
bach Towarzystwa K rzewienia K ultu
ry Św ieckiej i tak dalej.
— D la kogo film ten był przezna
czony?
— R obiłem go z m yślą o kinie. A dresat m usiał w ięc być jakoś sp recy
zowany. Tym adresatem dla m nie był
po prostu człow iek m yślący.
— A jednak w kinie trudno było
spotkać te film y.
— Kino Łódzkiego Domu Kultury
zorganizow ało taką projekcję, na któ
rej pokazano całość. Podobno projek
cja ta cieszyła się dużą popularnością.
W iem o tym z opowiadań, bo w tym
czasie nie było m nie w Łodzi.
Całość pokazała również telew izja
w cyklu „Fakty, Hipotezy, Opinie”.
Podobno TVP otrzym ała po takiej pro
jekcji w ielką ilość listów , ale do mnie
nie dotarł ani jeden, a nasza telew i
zja nie ma zw yczaju inform ow ania
o czym ś takim autora.
— C iekaw y jestem , jaki był ton d y 
skusji nad tym i film am i?
— Bardzo różny. Przystępując do
realizacji tego cyklu założyłem sobie
m aksym alny obiektyw izm . Chciałem
pokazać to w szystko, co na tem at „Bi
blii” zgromadziła nauka w ostatnich
czasach. M iał to być nie mój pogląd
na „B iblię”, ale relacja o naukowej
interpretacji. I widz to odebrał. 'Ale
jak to byw a w dyskusjach, m ówiono
o film ach w różnym tonie i z róż
nych pozycji.
Szczególnie utkw iła mi w pam ięci
w ypow iedź bileterki jednego z kin,

w którym odbyw ała się projekcja
i dyskusja. Pow iedziała ona, że film y
jej się bardzo podobały, że ogląda
się je z zainteresow aniem , słucha się
z uwagą. A le kiedy ona wieczorem
w yjdzie na dwór. kiedy popatrzy w
niebo, na K siężyc i gwiazdy, to żadna
nauka nie może jej tego w ytłum aczyć,
skąd to się w szystko w zięło i jak do
tego doszło. Jednakże sam fakt, że
m usiała to pow iedzieć, że film zmu
sił ją do zastanow ienia się — w iele
dla m nie znaczył.
P ytano m nie na przykład, kto mi
sugeruje tem aty, wybiera problemy,
podsuwa? Odpowiedziałem , że gd y
bym sam tego w szystkiego nie prze
m yślał, gdyby m nie to nie intereso
w ało, to nie byłoby tych film ów , nie
byłoby tych dyskusji. A konsultanci
są po to, aby czuw ali, czy m oje pro
pozycje i koncepcje są zgodne z na
uką. I itę rolę spełnili znakomicie.
Zarzucano mi w reszcie, że ikonogra
fia do film ów pochodzi z różnych epok, że nie jest jednorodna. Sam to
czuję, ale mogłem korzystać tylko z
tego, czym dysponow ałem w kraju.
I jeszcze spotkałem się z takim za
rzutem, że film y te zachęcają do lek 
tury „B iblii”. To bardzo dobrze, bo
jak to zauw ażył ktoś, kto nie był
zresztą entuzjastą dyskutow ania nad
„Biblią”, film y te traktują „Pismo
Ś w ięte” jako lekturę św iecką. Jeśli
w ięc zachęcam do takiej, lektury, to
— powtarzam — bardzo dobrze.
— „B iblia” nie jest u nas książką
najpopularniejszą. To znaczy często się
o niej mówi, mało kto ją natom iast
zna. A dopiero sam odzielna lektura
„B iblii” w iele spraw, o których sły 
szało się, ukazuje w zupełnie innym
św ietle.
— Sposób, w jaki przyjęto najpierw
pierw sze trzy części cyklu „Biblia”,
a później w szystkie pięć, w ykazuje,
że istn ieje zapotrzebow anie na tego
rodzaju tem atykę. P ostanow iłem więc
— mimo, że nosiłem się z innym i po
m ysłam i — kontynuow ać nadal ten
cykl.
— Jakie będą dalsze części?
— Będą dw ie następne: „Dzieje A postolskie” i „Apokalips.a”. A le tu w y 
nikła pewna trudność. W yeksploato
w aliśm y już dokładnie m ateriały do
stępne w kraju 1 trzeba było ruszyć
do teatru biblijnych w ydarzeń. Na
początku tego roku przez kilka dni
kręciliśm y w e Włoszech.
— A następnie?
— W yruszyliśm y całą ekipą w dłuż
szą podróż po Grecji, Turcji i Syrii.
M ieliśm y w planie też Irak, ale nie
w yszło. Zdaw aliśm y sobie sprawę, że
nie dotrzem y do w szystkich krajów,
które były m iejscem biblijnych w y
darzeń.
— W telew izji w idziałem w asz re
portaż z Aleppo, a w ięc wasza ekipa
zajm ow ała się nie tylko kręceniem
m ateriału do film ów o „B iblii”.
— Jak już byliśm y z kamerą na
B liskim W schodzie i jak trafialiśm y na
Polaków I jak trafialiśm y na ciekaw e
spraw y, to jasne, że robiliśm y repor
taże film ow e. Przyw ieźliśm y z naszej
podróży sporo różnego m ateriału.
Przede w szystkim do obu zaplanow a
nych film ów , a w ięc do „Dziejów Apostoliskich” 1 „A pokalipsy”. A le też ze
braliśm y film ow y m ateriał do „Wę
drówek P atriarchów ”, który to film
pow stanie w innym już cyklu: „U źró
deł religii’. Zebraliśm y m ateriał do
film u o prehistorii „B iblii”, do film u
o Sum erach. W Syrii spotkaliśm y P o
laków , którzy w ramach ONZ pracu
ją nad naw odnieniem P ustyni Syryj
skiej.
Bardzo chcieliśm y zobaczyć P usty
n ię Syryjską, bośm y ją sobie trochę
w yobrażali na wzór Sahary. A le jest

W Syrii spotkaliśm y E w ę K rzyżew ską, która naw et nie w idziała sw ego
ostatniego film u nakręconego w P ol
sce. Okazało się, że jest tam z m ężem ,
który też jest jednym z pol& iah
specjalistów pracujących przy naw ad
nianiu Pustyni Syryjskiej. R ozwiąza
n ie tego problemu, nad którym patro
nuje ONZ, ma kolosalne znaczenie dla
B liskiego W schodu, bow iem Syria,
w raz z Pustynią Syryjską, ma być
już w niedalekiej przyszłości spich
rzem dla tego rejonu św iata.
— N ależy się w ięc spodziew ać re
portażu na ten temat.
— Tak. B yliśm y rów nież w gości
nie u polskich żołnierzy, którzy w ra
mach Sił Zbrojnych ONZ pełnią służ-bę na Wzgórzach Golan. Odwiedzili-śm y polskich naukow ców w starożyt
nym m ieście Palm yra na P ustyni S y 
ryjskiej. Spotkaliśm y tam m iędzy in 
nymi Józefa Gaz ego, tego sam ego,
który zdejm ow ał Treski w Faras, a
który teraz w P alm yrze ratuje naj
w iększą ze znanych kopii rzeźby A te
ny Fidiasza.
Zrobiliśm y też z mjrelą o łódzkiej
telew izji 15-m inutowy reportaż o ca*
łej naszej podróży. Myślę, że przyda
się on jako sw ego rodzaju uzupełnienie P fscy nad cyklem pośw ięconym
„B iblii”, a ukazującym pew ien frag
m ent naszych w ysiłków .
— Sądząc po rezultatach i zam ie
rzeniach była to bardzo interesująca
podróż.
— Interesująca 1 w yczerpująca.
— A le i owocna.
— N ie byłaby taka owocna, gdyby
nie pomoc, jaką udzieliły nam na
sze placówki dyplom atyczne. Jesteśm y
serdecznie w dzięczni za to.
— Mam nadzieję, że ci, którzy zain
teresow ali się pierw szym i pięciom a fil
mam i o „B iblii’’ będą z zainteresow a
niem czekali na **?Sec. A le przy oka
zji mam inne pytanie. Ostatnio „B i
blia” budzi zainteresow anie rów nież
tych naukow ców , którzy na pew ne
fragm enty przeszłości ziem skiej cy w i
lizacji patrzą pod innym kątem i z in 
nego punktu w idzenia. Mam tu na
m yśli choćby am erykańskiego in żyn ie
ra Josepha Blumricha, czy przedsta
w ione na kongresie w C zikvenicy w
Jugosław ii, w m aju tego roku, referat
prof. dr I. S. L isjew icza — członka
A kadem ii Nauk ZSRR, który w In
teresujący sposób interpretow ał n ie
które podania biblijne. Czy przypad
kiem...
— Czy przypadkiem nie korci mnie,
aby rów nież i tak spojrzeć na „Bi
b lię”. Korci. A le jest to zupełnie inny
tem at.Z upełnie inny film .
— Może naw et cykl film ów .
— B yć może. Wiem naw et, że u nas
w w ytw órni ktoś się tym interesow ał.
Czy coś z tego będzie? N ie wiem . A le
— powtarzam — to zupełnie Inna spra
wa. Ja sobie założyłem — o czym już
w spom niałem — m aksym alną obiekty
w izację. Celem cyklu „Biblia” jest po
kazanie tej księgi w św ietle tego do
robku nauki, jaki w w yniku prac ba
daw czych, porów nawczych, w ykopa
lisk, nagrom adził się w ciągu — po
w iedzm y — ostatnich 100 lat. Wpro
w adzenie do tego hipotez n ajśw ież
szych i w gruncie rzeczy tylko h i
potez, m ogłoby cel mój pom niejszyć,
postaw ić go w innym św ietle.
— Rozumiem. Z m ieniłoby to i sam
zam ysł i charakter tych film ów .
— Chyba tak.
— Ale z drugiej strony, jeżeli kon
frontacja „Biblii" z dorobkiem nau
ki uzewnętrznia jej św iecki charakter,
pokazuje, że jest to zbiór różnych
przekazów o wydarzeniach z daw nych,
bardzo daw nych i to bardzo różnych
czasów , to pokazanie, ie można też
traktować tę księgę jeszcze w inny
sposób, cel ten tylko by pogłębiło. T a
kie jest przynajm niej moje zdanie.
— Dla mnie jednak byłby to już zu
pełnie inny cykl innych film ów . B ędę
się cieszył jeśli coś takiego pow sta
nie.
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„Odwiedziny" to debiut Madsena. Książka ukazała się w
roku 1963. ,,Odwiedziny“ to powieść przypominająca na
strojowy. refleksyjny film puszczony w zwolnionym tem
pie. To podobieństwo do filmu podkreśla jeszcze bardziej
sugestywna, bardzo specyficzna technika pisarska zastosowa
na przez Madsena. technika przypominająca bardzo
dro
biazgowy, dopracowany do najdrobniejszego szczegółu sce
nariusz. O twórczośoi Madsena tak pisze wydawca: „...szu
ka prawdy o człowieku, o świecie | życiu, o
postawie
człowieka wobec świata Dochodzi do wniosku, że prawda
nie Istnieje, co nie napełnia Bo rozpnezą ani nie nozb«vv'a
nadziel. Przeciwnie, uważa, że zrozumienie tego faktu uwolni człowieka od wielu przesądów 1 ograniczeń ".
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Svend Aage Madsen — „Odwiedziny", przełożyła M. Bevo,
PIW, Warszawa 1976, str. 195, cena zł 25,—

ERYSTYKA
Ta niepozorna książeczka ze wszech miar zasługuje na
uwagę czytelnika. W przedmowie tak pisze o niej prof.
Tadeusz Kotarbiński: „Idzie autorowi o takie chwyty, któ
rych używaja w ©porze ci, co za wszelka cenę — a więc
1 za cenę prawdy słuszności, poprawności wywodu — chcą
koniecznie „postawić na ■wolim**, zrobić tak, żeby było uznane, że oni mają racje. (...) Bardzo dobrze, że ukazuje
się w przekładzie polskim ten Jego dawny utwór zasługu
jący na przypomnienie. Wszak dobrze Jest uprzytomnić so
bie różne możliwe fortele wykrętne, aby wiedzieć, na co
można być narażonym w sporach z ludźmi nierzetelnymi.
A tym pożyteczniejsza to książe<*7ka, że bardzo mało na
ten temat można przeczytać po polaku**.
Autorem książeczki Jest Arthur Schopenhauer,
którego
chyba nie trzeba przedstawiać, a Jej pełny tytuł
brzmi:
„Erystyka czyli sztuka prowadzenia sporów**.
I Jeszcze mały fragment z dzieła Schopenhauera: „Jeśli
się spostrzega, że przeciwnik Jest silniejszy I że w końcu nie
będzie *ie miało racji, to atakuje się go w sposób osobisty,
obrażliwy. grubiański. Polega to na tym, że (majac i tak
Już sprawę przegrana) porzuca się przedmiot sporu i za
miast tego atakule sie osobę przeciwnika w
jakikolwiek
bądź sposób; można bv to nazwać argumentum ad personam, {...)” Znamy to? Oczywiście. Znamy I posługujemy się
w dyskusjach również wieloma innymi metodami wymienio
nymi przez Schopenhauera. Warto wiec zapoznać się z „Frystyka”. choćby po to,
żeby w odpowiednim momencie
powołać się na Schopenhauera. Przeciwnika dyskusji zatka
z wrażenia. To też metoda.
Artur Schopenhauer — „Erystyka czyli sztuka prowa
dzenia sporów**, przełożyli: B. i L. Konorscy, Wydawnictwo
Literackie. Kraków 1976, str 99. cena zł 10,—

,D O

SĘPÓ W

P Ó JD Ę’

Wydana w roku 1W9 w Meksyku powieść, której polski
tytuł brzmi „Do sępów pójdę", doczekała się już w swoim
kraju piętnastu wydań, a w lutym 1971 roku uniwersytet 1
rząd stanu Slnaloa nagrodził ja Jako najcenniejsze dzieło
literackie roku Powieść została przyjęta entuzjastycznymi
wręcz recenzjami, a jeden z najwybitniejszych krytyków
meksykańskich Ermilo Abreu Gómez określił ją Jako „ar
cydzieło realizmu poetyckiego w literaturze meksykańskiej".
„Do sępów pójdę" to frapująca opowieść prostej kobiety
z ludu, opowieść, w której bogaty materiał dokumentalny
poddany Jest doskonałej obróbce literackiej Powieść po
wstała w podobny sposób, Jakim posługuje się znany so
cjolog amerykański, autor niedawno wydanego u nas „Na
giego życia”. Oscar Lewis. Socjologiczno-llteracka metoda
stosowana przez Lewisa I autorkę książki „Do sępów pój
dę" polega na zbieraniu materiału przy pomocy magneto
fonu Oczywiście pozwala to na zachowanie maksymalne
go autentyzmu wypowiedzi, lęzyka. atmosfery.
Słów kilka wreszcie trzeba poświęcić autorce. Jest nią
znana pisarka i publicystka meksykańska — Elena Ponia
towska Protoplastą rodu z którego wywodzi się pisarka
bvł Stanisław Ciołek Poniatowski. Elena Poniatowska pra
cuje obecnie w dzienniku „Novedades“, wykłada na wyż
szych uczelniach, uczestniczy w wydarzeniach kulturalnych
1 artystycznych Meksyku. W roku 19(15 po raz pierwszy od
wiedziła Polskę.
Powieść Poniatowskiej „Do sępów pójdę" ukazała się w
Serii Prozy IberoamerykańskleJ Wydawnictwa Literackiego.

LEPIEJ,ŁATWIEJ
Przez lam y prasy społeczno-kulturalnej przetoczyła się bu
rzliwa dyskusja o antykw aria
tach. Nie jest to problem m ar
ginesow y, bowiem wiadomo, że
nie stać nas na przem iał k sią
żek, które mogą jeszcze pow tór
nie w rócić na czytelniczy ry
nek. Co do tego nikt nie ma
w ątpliw ości.
Schody zaczynają się dcipiero
przy pytaniu: „jak to zrobić?”
A ntykw ariaty stanow ią m argi
nes czytelniczego rynku, skup
prowadzą n iew ielk i i to raczej
pozycji naukow ych, encyklope
dycznych, a nie beletrystyki. W
tej sytuacji szereg książek już
przeczytanych, a nie prezentu
jących w artości na tyle trw a
łych, by je w arto w łączyć do
pryw atnego księgozbioru — tra
fia na przemiał.
Droga książki — już przeczyta
nej — do now ego czytelnika jest
w ięc praktycznie zam knięta.
W eźmy zresztą przykłady z

łódzkiego podwórka. A ntyk w a
riat
w spółczesny
przy
ul.
W schodniej, to raczej kiosk, a
nie księgarnia. Jak tu można
zm ieścić te tysiące pozycji? Os
tatnio antykw ariat przy Piotr
kow skiej otrzym ał now e pom ie
szczenie parę domów dalei. B ar
dzo dobrze, tylko... To now e po
m ieszczenie w cale nie jest w ięk 
sze od poprzedniego!
A w ięc sytuacja bez zmian.
A le są zm iany. Ktoś w padł na
pom ysł, aby w norm ainych
księgarniach uruchom ić „stoiska
antykw aryczne”. Pozornie jest
to myśl genialna, ale niestety.
P om ysł jest bow iem szatański.
Otóż jest to rozw iązanie ideal
ne do sprawozdań. „Chcieliście
an tyk w iariałów — no to je m a
cie!” A le przecież specyfika an
tykw arycznego handlu książką
jest zupełnie nietypow a. W ra
mach normalnej księgarni stoi
sko antykw aryczne nie może
praw idłow o funkcjonow ać za

równo z uw agi na brak specja
listów jak i inne zadania całej
placów ki. W praktyce więc bę
dzie to lada z paroma zaszarganym i „krym inałam i” — nic po
za tym. Z antykw ariatu pozo
stanie tylko nazwa.
A le w sprawozdaniu brzmieć
to będzk im ponująco: „urucho
m iliśm y trzysta stoisk antykw a
rycznych”. W praktyce jest to
droga po linii najm niejszego oporu. Bo tak najw ygodniej.
Przypomina mi to nasze słyn 
ne łódzkie, najw iększe w Euro
pie, przejście podziem ne przy
Dworcu Fabrycznym. O czyw iś
cie — nie brak w Łodzi miejsc,
gdzie przejście podziem ne jest
p o t r z e b n e . Ale są to m iej
sca, gdzie panuje duży ruch.
Tam w łaśnie budowa przejścia
podziem nego jest kłopotliw a.
Więc dlatego zbudowano przej
ście w m iejscu, gdzie ruch jest
niew ielki. Ot, cała tajem nica.
Podobnie w handlu ksiąr/.ką.

Łatw iej
odfajkow ać
kilkaset
stoisk niż otw orzyć pięć praw
dziw ych antykw ariatów .
O tym. że najlepiej pracować
n ajłatw iejszym i m etodami w ie
dzą od dawna Polskie Koleje
Państw ow e. Kasy PKP są zdol
ne sprzedać nawet milion bile
tów na pociąg, w którym m ieś
ci się pięćset osób i to na sto
jąco. Łatwiej bowiem sprzedać
bilet niż dow ieźć pasażera na
n reisce. A więc — lepiej łat
wiej.
Dotyczy to także „Totolotka”,
który bez sprzeciwu sprzeda
graczom każdą ilość kuponów.
Schody zaczynają się dopiero z
chw ilą w ygrania, o czym — jak
prasa doniosła — przekonał się
Tadeusz M. z W arszawy. N ie
fortunny gracz „trafił” pół m i
liona. ale dostał tylko inform a
cję, że „T otolotek” nie ponosi
odpow iedzialności za zagubienie
w łasnych kuponów. W takiej sy 
tuacji i lepiej i łatw iej nie grać
w cale, nie jeździć pociągam i i
przechodzić ulicę tylko przy
D worcu Fabrycznym .

W ID O K

HISTORIA MIASTA

PRÓBA UTWORZENIA POLITECHNIKI
Staraniem
naczelnika
Rządu
Królestwa
Polskiego
Aleksandra
Wielopolskiego powstał w Puła
wach w r. 1862 Instytut Politech
niczny i Rolnlczo-Leśny. Zgłosiło
się 600 kandydatów Przyjęto dro
gą egzaminów 500. Zajęcia rozpo
częto dnia 1 października 1862 r.
Jednak Już 31 stycznia 1863 r. w y
kłady zawieszono. Wybuchło po
wstanie. Już pod koniec roku 1863
powrócono do sprawy uczelni. Ale
car Aleksander II zażądał oddzie
lenia studiów politechnicznych od
studiów rolnlczo-leśnych. W Puła
wach miał zostać tylko Insytut Rolnlczo-Lcśny.
Powstało zatem pytanie: gdzie ulokować uczelnię politechniczną? Vważano, że powinna ona powstać
w okręgu przemysłowym. Sądzo
no też, że najwłaściwszym miejs
cem byłby Zgierz lub Łódź.
zajęła się tym Komisja Rządowa
Oświecenia Publicznego.
Przepro
wadzono lokalna wizję w Zgierzu I
Lodzi. Po złożeniu raportu przy
był do Łodzi sam dyrektor Wlttc
dla zapoznania się na miejscu z wa
runkami życia miasta. Zarówno
mieszkańcy Zgierza, Jak I Łodzi
deklarowali rządowi daleko idącą
pomoc W piśmie z 10 grudnia 1864 r.
adresowanym do Rządu Gubernialnego Warszawskiego, mieszkańcy
Łodzi pisali: „że Łódź jako głów
ne w kraju ognisko przemysłu na
wzgląd zasługuje, aby podobna na
ukowa Instytucja łącząc teorię z
praktyką, w mieście tym założoną
została".

Aby przyśpieszyć otwarcie w Ło
Miasto postanowiło „oddać bez
dzi Insytutu, nie czekając na wy
płatnie plac na zabudowanie gma
budowanie
gmachu, postanowiono
chu Instytutu i potrzebnych do teumieścić uczelnię w budynku Szko
o budowli w takiej obszernoścl,
ły Powiatowej i w wynajętym bu
aką Rząd za stosowne uzna” 301
dynku Petera przy ul Piotrkow
mieszkańców podpisanych pod pe
skiej nr 277. Przeprowadzano re
tycją zapewniało znaczną pomoc
mont i przygotowano pomieszcze
pieniężną, wynoszącą wielką, Jak
nie, które uczelnia mogła przejąć
na owe czasy, sumę 75 ooo rubli
Już I lipca 1865 r.
srebrem. Za tę sumę miał być w y
Miasto przystąpiło do przygoto
budowany gmach Instytutu,
wania Instytutu Politechnicznego.
Dyrektor Witte w raporcie z 12
Wybrano plac narożny przy zbiegu
stycznia 1865 r. skierowanym
do
ulic Przejazd (obecnie Tuwima) 1
Namiestnika Królestwa Polskiego
Dzikiej (obecnie Sienkiewicza), na
pisał, że: „Łódź z 38-tyslęczną lud
przeciw budującego się kościoła Ale
nością przemysłem się trudniącą, le
Obywatele
dzierżawiący te place od
żącą w centrum przemysłowym kra
Miejskiej zażądali tak wyso
ju, jest najodpowiedniejszym mia- u Bady
kich
odszkodowań,
że zrezygnowa
stem dla projektowanego Instytu
no W zamian wybrano wówczas
tu” Zwracał też uwagę na dogodne
place
leżące
między
ulicami Widze
położenie Łodzi w stosunku do War
wska (obecnie Kilińskiego), Dziką 1
szawy, dzięki czemu łatwo można
Nawrot.
Rada
Rllejska
na posiedze
będzie sprowadzać pomoce nauko
niu 22 lutego 1865 r zaakceptowa
we dla uczelni
ła przejęcie tych placów Ogłoszo
Rada Administracyjna na posie
no konkurs na budowę gmachu.
dzeniu 17 lutego 1865 r. postanowi
Nadesłano 6 projektów Sąd kon
ła między Innymi:
kursowy wybrał projekt, którego
— Miasto Łódź uczynić siedzibą
autorem byl Karol Martin, profesor
Instytutu;
architektury w Instytucie Polite
— Zezwolić na rozpoczęcie w y
chnicznym 1 Rolnlczo-Leśnym w
kładów i września 1865 r.
Puławach.
— Zezwolić na korzystanie z kre
W marcu 1 kwietniu 186S r. za
dytów 60 tysięcy rubli znajdują
mówiono w Paryżu, Berlinie I
cych się w dodatkowym budżecie
Darmstadcie
pomoce naukowe t
Komisji Rządowej Oświecenia Pu
sprzęt Zakupiono książki francu
blicznego.
skie, niemieckie i angielskie. Za
— Zezwolić na przejęcie od mia
mówiono szafy biblioteczne I na
sta przez władze oświatowe ofiaro
pomoce naukowe, stoły laboratoryj
wanych placów pod budowę gma
ne. Zakupiony sprzęt zaczął nad
chu uczelni.
chodzić do Łodzi. We wrześniu 1

J

październiku 1865 r. przygotowywano
projekt ustawy i budżetu uczel
ni. Miała to być szkoła wyższa z
trzema wydziałami: inżynierii cy
wilne], mechanlczno-tcchnlcznym t
inżynierii górniczej. Nauka miała
trwać cztery lata. Kandydaci na stu
dia winni byli mleć ukończonych
17 lat 1 posiadać świadectwo ukoń
czenia gimnazjum.
Jak pisze Wincenty Łopaclńskl,
Cesarz „zalecał mianowicie zacho
wanie ostrożności, tym bardziej, że
uczniowie dawnego Instytutu Poli
technicznego i Rolnlczo-Leśnego w
Puławach pod względem politycz
nym okazali się zupełnie nieprawomyślni- Dlatego też. biorąc pod
uwagę, żc miasto Łódź I Jego okoli
ce są gęsto zaludnione ludnością fa
bryczną, należy, by Namiestnik do
pilnował, ażeby tworzonemu w Ło
dzi Instytutowi Politechnicznemu
nie nadawać od razu zbyt wiel
kich rozmiarów, żeby przez to za
pobiec
zbytecznemu , napływowi
młodzieży oraz żeby, układając Ustawę i wydając pierwsze rozporzą
dzenia co do otwarcia Instytutu,
zwrócono szczególną uwagę na ugruntowanle w Instytucie wpływu
rosyjskiego i zabezpieczenie nadzo
ru rządowego”.
Ostatecznie Petersburg doszedł do
przekonania, że Łódź nie powinna
mleć takiej uczelni. Przygotowany
w Łodzi projekt Ustawy o powsta
niu Instytutu przesiano do Peters
burga dla zatwierdzenia przez ce
sarza 1... nie ujrzał on Już więcej
światła dziennego.
Łódź otrzymała Politechnikę do
piero w 1945 r.

TEO D O R

SU JC Z Y Ń SK I

Elena Poniatowska — „I>o sępów pójdę**, przełożyła B.
Babad, Wydawnlstwo Literackie, Kraków 1976, str. 362, cena
zł 50,—

„L E K T U R Y

1 PR O B LEM Y”

z te] książki powinni ucieszyć się 1 nauczyciele, \ ucz
niowie liceów. „Lektury 1 problemy** to książka, która
na pewno będzie świetną pomocą naukową do lekcji Ję
zyka polskiego, ponieważ są pomyślane jako pozycja uzu
pełniająca podręczniki I Istniejące opracowania o omówie
nia tych lektur, które zostały wprowadzone do programu
nauczania literatury w liceum w wyniku przeprowadzone]
ostatnimi laty reformy.
Lektury i problemy”, to wybór artykułów z cyklu, któ
r y ’ pod tym samym tytułem, ukazywał się w „Tygodniku
Kulturalnym** w latach 1969—1973. Książka podzielona Jest
na trzy części. Pierwsza, najkrótsza, omawia kilka wybra
nych najbardziej dyskusyjnych problemów literatury od
czasów średniowiecza do XIX wieku. Druga — poświęcona
Jest literaturze XX wieku, poczynając od okresu Młodej
Polski. Iest to najobszerniejszy fragment książki. Wreszcie,
na część trzecią składają się szkice omawiające problema
tykę teoretyczno- i socjologiczno-llteracką, a także sprawy
związane z pograniczem literatury I zazęblalącymi sie z nią
Innymi dziedzinami aktywności twórczej. Większość artyku
łów dotyczy literatury polskiej, choć uwzględniono równie*
parę pozycji z literatury obcej umieszczone] w programie
szkolnym.
.
Wyboru 1 opracowania „Lektur i
problemów"
dokonał
Janusz Maciejewski.
Lektury l problemy*4, Ludowa Spółdzielnią
Warazawa 1976 str. 734, cena zł 60,-

.W IE Ż A

Wydawniczą^

S T R A Ż N IC Z A ’

Nazwtsko Any Marli Matule pojaw lo się w hiszpańskie]
prasie literackiej w roku 1947, w związku z publikacją Jej
debiutanckiego tomu opowiadań W rok później ukazała się
lei pierwsza powieść „Los Abel", którą krytyka hiszpań
ska i zagraniczna zgodnie oceniła bardzo wysoko. Tematy
ka wielu powieści Any Marli Matute Jest ściśle związana z
hiszpańską rzeczywistością lat trzydziestych, z wizją wojny
zawsze widzianej oczyma dziecka.
Przełożona obecnie na 1,ęzyk polski powieść ..Wieża straż
nicza" ukazała sie w roku m i l według oceny krytyków
Jest najlepsza pozycja w dotychczasowym dorobku pisar
ki Powieść ta otwiera nowy etap twórczości Any Marli
Matute mianowicie prozy kreacyjnej. W ..Wieży strażni
czej" czytelnik znajdzie wyimaginowany świat eoolcl śred
niowiecza z Jego zwyczajami, obrzędami i symbolami, z
ludźmi, których problemy są lednak takie same jak prob
lemy człowieka żyjącego współcześnie.
Ana Marla Matute — „Wieża strażnicza**, przełożyła K.
Wolciechowska. Czytelnik. Warszawa, 1976, str. 296, cena
zł 30,—

KOMÓRKI Huberta Wagnera
Bardzo
potrzebne jest nam
uznanie dla dobrej roboty. Potrze
bne dlatego, że jest jeszcze sporo
złej roboty, niechlujstwa, bałaganiarstwa i po prostu lenistwa. I
to zarówno tego fizycznego, jak
i tego gorszego, bo umysłowego.
Natura ludska jest niezwykle wy
godna 1 skłonna do działania po
najmniejszej linii oporu. Aby by
ło najłatwiej. Ale tak postępując
nie osiągnie się dużo. A my —
jako społeczność — musimy osią
gnąć bardzo dużo. Dlatego niezbę
dny jest społeczny szacunek i
uznanie dla tych, którzy dobrze
pracują.
Ale wokół dobrej roboty nagro
madziło się też wiele nieporozu
mień. Nie wszyscy, mówiąc: „do
bra robota” zastanawiają się, czy
chodzi o solidność w wywiązywa
niu się z obowiązków, czy le i o
coś więcej? Niektórzy do dobrej
roboty podchodzą w sposób nie
zwykle formalny, uważając, źe
jest to tylko należyte wypełnianie
tego, co do nich należy. A to
chyba nie tak.
Przyszedł do mnie znajomy,
przyniósł teczkę pełną dokumen
tów. Pracuje w zakładzie im.
Wincentego Pstrowskiego, który
dawniej należał do przemysłu te
renowego. a teraz do ZPIłz. „Li
do”. — Zrobiliśmy spotkanie z
pracownikami,
których
dzieci
osiągają dobre wyniki w nauce —
powiedział. — Wysłaliśmy pisma
do szkół, otrzymaliśmy opinie o
postępach w nauce. Rodzicom do
brze uczących się dzieci wręczy

liśmy pamiątkowe dyplomy z po
dziękowaniem. Napisz coś o tym.
— A po co to zrobiliście? —
pytam.
— Chcemy wyrobić u naszych
pracowników przekonanie, że in
teresujemy się nie tylko tym, jak
pracują, ale też i tym, jak im
idzie w życiu rodzinnym.
Zamysł niewątpliwie pożytecz
ny. Ludziom bardzo potrzebne
jest przeświadczenie, że ich co
dzienne wysiłki spotykają się ze
społecznym uznaniem, ie są zau
ważane i doceniane. To jest bar
dzo ważne w kształtowaniu hie
rarchii społecznej wainości ludz
kiego postępowania. Ale nie mn
ie się to przerodzić w modne kie
dyś dziękowanie lekarzom i pie
lęgniarkom za to, że chcieli się
opiekować chorymi. Takie podzię
kowania ukazywały się niegdyś
na łamach gazet, jako ogłoszenia
i wytwarzały przekonanie, ie
normalne spełnianie obowiązków
przez personel szpitala jest uzymś
nadzwyczajnym. Takie rozumo
wanie może w konsekwencji do
prowadzić do tego. ie pogorzelcy
będą dziękować dzielnym straiakom za to, ie zechcieli przyje
chać 1 ugasić poiar, choć gasze
nie pożarów jest czynnością za
wodową strażaków, za co otrzy
mują comiesięczną zapłatę.
Dobra robota jest więc nie tyl
ko solidnym wykonywaniem za
wodowych czynności, do których
kaidy t nas zobowiązuje się pod
pisując umowę o pracę, a po
twierdza to co miesiąc pobierając

w kasie zapłatę. Dobra robota to
coś więcej. To przede wszystkim
takie działanie, które zwykliśmy
ostatnio nazywać — zaczerpnąw
szy ze sportowej terminologii —
podnoszeniem poprzeczki,
czyli
stawianiem sobie celów wyższych
od przeciętnych. Człowiek pracu
je dobrze na ogól wtedy, kiedy
praca daje mu zadowolenie, roz
wija go, kiedy ma świadomość
tego. ie jest w tej pracy dobry
i ie powinien być jeszcze lepszy.
Ale taka świadomość musi być
społecznie potwierdzona. Wyniki
ludzkiej pracy dostrzeżone 1 od
powiednio uznane. Nie tylko w
formie materialnej.
Kogo stawiać za wzór? Tego,
kto robi „odtąd dotąd” i na wię
cej się nie wysila, czy tego. kto
do rzetelności dodaje jeszcze wła
sną Inicjatywę, pomyślunek, wno
si coś nowego, dodatkową war
tość. Oczywiście, te tego drugie
go. Dlatego trzeba pochwalić me
go znajomego Piotra B. z zakła
du im. W. Pstrowskiego za pomy
słowość I zachęcić, aby wspólnie
z innymi szukał ciekawszych roz
wiązań. Ale przykładem praw
dziwie twórczej, dobrej roboty
jest dla mnie trener siatkarzy,
Hubert Wagner.
Pamiętam ile to napisano róż
nych rzeczy o nim i na jego te
mat. W „Sportowcu” przeczytałem
niedawno coś w rodzaju wyzna
nia wiary Huberta Wagnera. W
telewizji obejrzałem turniej olim
pijski polskiej drużyny i jej wal
kę o zloty medal. Hubert Wagner

mógł odwalać swoją trenerską ro
botę i siatkarze
pętaliby
się
gdzieś po dolnych rejonach mię
dzynarodowej tabeli. Ale on po
stawił przed nimi cel najwyższy
1 wybrał — jego zdaniem — naj
lepsze sposoby dla osiągnięcia te
go celu. Praktyka, która jest je
dynym sprawdzianem wszelkich
teorii, pokajała, ie wybrał spo
soby najlepsze.
Hubert Wagner zmusił do pra
cy swoje szare komórki i tmusll
do myślenia innych, którzy zde
cydowali się pracować pod jego
kierunkiem. Wymagał prostych
rzeczy: dyscypliny, podporządko
wania się założeniom taktycznym,
konsekwencji. Opornych karał lub
się z nimi rozstawał, wychodząc
ze słusznego załoienia. że teśli
ktoś dobrowolnie podjął się iść
z nim wspólną drogą, to tym sa
mym zobowiązał się do konse
kwencji, Jakie ta decyzja z sobą
niesie. Czy Jest w tym coś nad
zwyczajnego? Nie. Ale wokół nie
go i jego metod narosły mity I
nieporozumienia.
Są wśród nas ludzie, którym
nic wystarcza przeciętność, którzy
skłonni są stale podnosić poprze
czkę w górę I osiągać wysoko
mierzone cele. Są to ludzie, któ
rzy podejmując się wykonania ja
kiejś pracy, uruchamiają <woje
szare komórki. Takie podejście
do pracy nazywamy twórczym.
Jest to rzeczywiście dobra robo
ta. I takich ludzi trzeba przede
wszystkim stawiać za przykład.
Choć czasami bywają kontrower
syjni. Albo nam się tylko tak
wydaje.
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ARCHIWUM ŁÓDZKIE INSTYTUCJA POTRZEBNA
Z am iast w stępu
Jeśli kiedykolw iek w ydam y
w Lodzi — wzorem W arszawy
— „Encyklopedię Łodzi” — ha
sło „ARCHIWUM ŁÓDZKIE”
zajm ie w niej nie tylko czołow e
m iejsce ze względu na pierwszą
literę, ale głów nie z powodu
sw ego zasadniczego znaczenia,
instytu cji mającej w ybitne osiągnięcia
naukow o-badaw cze
w pracy archiw aino-historycznej.
N iejednokrotnie jeszcze w duiy c h kręgach naszego społeczeń
stw a. słow o ARCHIWUM — ko
jarzy się ze zbiorem „pożółkłych,
starych papierów czy dokum en
tów — rzadko komu potrzeb! nych"... W najnow szej en cyk lo
pedii (PWN 1975) znajdujem y
I inform ację, iż jest to....... insty| tucja powołana do gromadzenia
1 stałego zbioru akt i dokum en
tó w publicznych lub pryw at' nych, które utraciły wartość
j użytkow ą, a zasługują na zacho| w anie..." N atom iast Polski S ło
w n ik A rchiw alny (1974 r.) okre
śla archiw um , jako — „instytu' c ię o charakterze urzędu adm i
nistracyjnego. urzędu w iary pu
blicznej oraz placów ki nauko
w ej pow ołanej do kształtow ania,
( zabezpieczania.
gromadzenia,
onracow anla oraz trw ałego prze
chow yw an ia
i udostępniania
m ateriałów
archiw alnych, upraw nioną do w ydawania z nich
uw ierzytelnionych odpisów, w y 
p isów w yciągów i kopii, a tak
że p u b lik o w a n i źródeł i porńócv areh'walnyrt) óraz prov*'ad^e-‘"
n ’a badań w dziedzinie arch iw i
styki...”
Spotykam y się czasam i z n ie
w łaściw ym jeszcze stosunkiem
do metod przechow ywania I
porządkowania ..w łasnych do
m ow ych papierków" co w kon
sekw encji nrzenoszone iest do
naszych zakładów pracy i na
archiwa zakładowe. Urzędnicy
zakładow i nie zawsze doceniaią
rolę sw ych archiw ów a archi
w istów zakładow ych traktują:
...cóż, oni przecież nic nie prndukuią. a grzebią się tylko w nie
użytecznych papierach"... Czasa
mi i kierow ników nie obchodzi
d alszy los w ytw arzanych przez
w łasn e zakłady skt. 1 dokum en
tów Są to ludzie którzy nie
przyw iązują w iększej wagi do
w łasnych dokum entów pryw at
nych. Nic dziw nego, że po tym
archiw iści państw ow i n atrafia
ją w m akulaturze nieraz na cen
ne akta!
Inną. pierwszą formą ODieki
nad dokum entem są w łasne ar
chiw a pryw atne — pow staiące
najpierw na własny użytek
a
póżniel dla rodziny 1 społeczeń
stwa. P ryw atne archiwa przyda

w ały się niejednokrotnie nau
kowcom, uzupełniały
historię
miast, regionów i kraju, a m a
teriały w nich zaw arte stały się
z czasem zabytkam i kultury.
Różne rodzinne k olekcje — peł
ne archiw alii — d aw ały począ
tek muzeom, bibliotekom i ar
chiw om ! Rozporządzenie o pań
stw ow ym zasobie archiw alnym
z 1957 r. sankcjonuje niejako
fakt przechow yw ania pewnej
części m ateriałów archiw alnych
poza archiw am i państw ow ym i.
Za zasadę — uznaje się jednak
ogólnie że zespoły akt urzędów
i instytucji — gromadzi się w
archiw ach państw ow ych, które
są 1 pow inny być zasadniczą
skarbnicą w iedzy o m ieście, osa
dzie i regionie.
Przeciętny ob yw atel przycho
dząc do archiw um ma przekona
nie. że wystarczy tylko pow ie
dzieć sw oje im ię i nazw isko, na
cisnąć przy tym jakiś guziczek
czy otw orzyć szufladę kartoteki
i... archiw ista w szystkie potrze
bne w danej chw ili „papierki”
wyda. a w ięc: np. m etrykę uro
dzenia, św iadectw a szkolne, z
uczelni, zaśw iadczenia o pracy
(choćby naw et kilkadziesiąt ra
zy zm ieniał m iejsce pracy
W
Archiwum — w szystko musi być
— takie żądanie obyw atelskie
byłoby w tedy słuszne I m ożli
w e do zrealizow ania,
gdyby
przynajm niej w iększość ob yw a
teli dbała o to. aby „stare.' nie
potrzebne w danej chw ili otipiery” — dotarły do Ich w ła ściw e
go miejsca przechow yw ania —
do archiw ów państw ow ych. N ie
stety jest Jeszcze inaczej Dotąd
dają się odczuć zniszczenia w o
jenne. a także nasze pospolite
..reorganizacje” urzędów czy za
kładów — gdyż i w takich sy
tuacjach. często giną akta — m i
mo stałej akcji u św iadam iają
cej. prowadzonel przez archiw i
stów i zabezpieczających ..nie
użyteczne akta” które jak to się
zw ykle okazuje — po kilku czy
kilkunastu latach nabieraja na
nowo znaczenia i stają się uży
teczne!
Przekonujem y się o tym. gdy
przychodzim y do A rchiwum z
interesem pryw atnym adm ini
stracyjnym lub w tedy, gdy za
ciekaw i nas tem atyka społeczna,
historyczna kulturalna, a stare
„nieużyteczne" dla nich akta
mówią o historii zakładu czy
m iasta, tia otw artych publicz
nych w ystaw ach archiw alnych.
Trochę historii w dniu dzisiej
szym
Na początku — było A rchi
wum M iejskie, zw ane też nie
kiedy Archiwum Akt Dawnych
M. Łodzi. Jako w yodrębniona

Instytucja p ow stało w 1925/26
roku i podlegało Zarządowi
M iejskiem u. Podobnie było w
latach 1945— 1951.
Od 1926 w ładze m iejskie do
ceniały w agę i znaczenie dla
m iasta i jego kultury — „sta
rych papierów ” i um ieściły je
z honoram i w daw nym ratuszu
przy pl. W olności 1. A rchiw um
egzystow ało tu w piw nicy, na
parterze i na strychu! Dopiero
znacznie później przejęło cały
budynek, tworząc w nim b ib lio
tek ę głów nie historyczną, pra
cow nię naukową z czytelnią, in 
ne pracow nie pomocnicze oraz
m agazyny akt.
W szystkie
dziedziny
życia
m iasta, które pozostaw iają ślad
sw ej działalności w postaci akt,
dokum entów , rękopisów, dru
ków , map, planów , ilustracji,
słow em w postaci w szelkiego m a
teriału archiw alnego znajdują
sw e odbicie w A rchiw um i są
tu pieczołow icie przech ow yw an e'. D okum enty te objaśniają
dzieje i rozwój m iasta i regio
nu, m ów ią o pracy i w alce prze
ważającej części m ieszkańców
Łodzi — klasy robotniczej.
Łódzkie A rchiw um — dawno
przestało być „m agazynem sta
rożytności” — dziś jest u sługo
wym , żyw ym , reagującym na
w szystk ie przem iany społeczno-p olityczn e instytutem .
Mówi o tym i o w szystkich
zasadniczych zagadnieniach ar
ch iw aln ych ostatnio wydana po
zycja, * zaw iera ona działy trak
tujące o dziejach tej placów ki,
przedstawia działalność A rchi
wum w okresie PRL. Osobny
rozdział inform uje o aktualnym
stanie zasobu archiw alnego w
Łodzi i regionie.
Autor tego w ydaw nictw a —
mgr Z bigniew Tobjański — obe
cny dyrektor A rchiwum Łódz
kiego w zw ięzły sposób opisuje
tu działalność naukową placów 
ki, uw zględnia najnow sze zagad
nienia jakim i żyje zreform ow a
na, nowa sieć archiw alna i in 
form uje o najnow szych ciek a
w ostkach zasobu. Praca A rchi
wum rozwija się w kierunkach:
archiw alnym (zaw odowym ), usługow ym i naukowym .
W zakresie archiw alnym —
prace polegają na zabezpiecza
niu akt w Archiwum i w tere
nie; grom adzeniu w szelkich za
bytków archiw alnych (z cen
nych akt sporządza m ikrofilm y),
Ich porządkowaniu i konserw a
cji.
W zakresie usługow ym służy
w pierw szym rzędzie poszcze
gólnym obyw atelom — przez u dzielanie inform acji I w ydaw a
nie licznych zaśw iadczeń oraz
uw ierzytelnionych odpisów na
podstaw ie
przechow yw anych
akt. także dla urzędów m iej
skich i z okolicy, służy kon su l
tacjami dla archiw ów zakłado
w ych różnych władz i instytucji
w zakresie praw idłow ego prze
chow yw ania akt ich k lasyfik o
w ania. prowadzenia archiwów,
brakowania akt, w spółpracuje
z muzeami — dostarczając im
cennych inform acji i m ateria
łów archiw alnych dla celów po
litycznych, w ystaw i szeroko Do
jętej popularyzacji w iedzy h i
storycznej i społecznej (dla fil
mu. teatrów, szkół itp.).
W zakresie naukow ym — Ar
chiwum udostępnia sw e zbiory
dla zespołowych i indyw idual
nych prac naukow ych, głów nie
jeszcze z zakresu historii, nauk
społecznych, prawa, geografii
itd.
A rchiwum
dopuszcza
do
sw ych zbiorów ludzi nauki, pro
fesorów siły naukow e pom ocni
cze oraz studentów przygoto
w ujących rozprawy dyplom owe,
a w w yjątkow ych wypadkach
dla pow ażniejszych prac sem i
naryjnych.

Foto: A rc h iw u m
Z A rchiwum łódzkiego w pier
w szym rzędzie korzysta U niw er
sytet Łódzki, jego Instytut Hi
storii, biblioteki oraz inne w yż
sze zakłady naukow e m.in. Za
kład Historii M edycyny i Far
m acji AM., C entralne Muzeum
W łókiennictwa, Muzeum H isto
rii M. Łodzi i współpracujący
ściśle z tym ostatnim — Ośro
dek Badań i D okum entacji Za
bytków Łodzi i regionu.
Na bazie źródłowej A rchi
w um — pow stało w iele łódzkich
pow ieści hlstoryczno-obyczajowych, dawnych gawęd 1 baśni,
w iele dzieł naukow ych i popu
laryzujących różne zagadnienia
z dziejów naszej kultury (np.
teatru łódzkiego, czy życia m u
zycznego). O sobiście w ykorzy
stałem źródła archiw alne do pu
blikacji w prasie łódzkiej (1946—
—76) przy ponad 700 felietonach,
opow iadaniach
krajoznaw czo-historycznych i turystycznych.
Jest tu niew yczerpane źródło,
niczym sezam tem atów łódz
kich i regionalnych. Archiwum
zaw sze zaorasza.
W spomniana w yżej pozycja
(inform ator o Archiwum) opra
cowana przez Tobjańskiego jest
pierw szym wkładem w obchody
50-lecla łódzkiego Archiwum,
które nie zakończą się pewnie
w roku bieżącym , poniew aż za
dwa lata obchodzić będziem y w
kraju ROK
ARCHIWÓW ‘ —
—1978
okazji którego na pew 
no jeszcze nie raz w rócim y do
łódzkich tem atów archiw alnych.
P oniew aż pracuję w tej insty
tucji 30 lat — m ogę śm iało
stw ierdzić że pierw szą i podsta
wową trudnością w pracy tej
placówki, jakże przez te lata za
służonej dla miasta — jest na
dal — ciasnota lokalowa!
A rchiw iści podnosili problem
w łaściw ego now ego lokalu już
w latach 50-tych, niestety jak
dotąd bez w iększych sukcesów,
a przecież od rozwiązania tego
zagadnienia — tj. wybudowania
w Łodzi — now ocześnie urzą
dzonego gmachu — W ojewódz
kie Archiwum P aństw ow e w
Łodzi uzależnia sw ą pełną d y
spozycję pracy usługow ej i nau
kowej dla szerokiego kręgu spo
łeczeństw a, ludzi nauki, władz
miasta i w ojew ództw a.

• „Wojewódzkie Archiwum
stwowe w Łodzi 1928—1976”,
ŁDD, VI. 1976.
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TADEUSZ GICGIER

FRASZK I
O OWOCACH
TAK
Tak już się dzieje, ie owocom
najłacniej jest się wiązać nocą.
NAJBARDZIEJ
N ajbardziej korci owoc niedojrzały,
zwłaszcza, gdy człowiek jest już zramolały.
SMAK
Smak owoców doświadczenia
to nie sprawa podniebienia.
NIERAD Z RAD
Wydały owoc rady,
tyle, że jakiś blady.
ZDARZAJĄ SIĘ
Doczekał się owoców pracy,
bowiem zdarzają się i tacy.
PRZYKŁAD
Bezowocne usiłowania:
kiedy ktoś muchy odgania.
FRASZKA DYSTRYBUCYJNA
Zle, gdy owoców południowych
jest więcej niźli krajowych.
SĄ
Są i owoce niezdrowe:
np. wino owocowe.
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