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ZY,

ZJ
Je chciałbym być hi·
storyk.ietn - specJa.11.
11tl\ w sprawa.eh du<·ha l twó1·czo~ci, któremu ;nie 1.1Częl>li wy lOfl powierzy za sto lat opiunle
dzi. jejS'l.ego iycl111 kuU•1ra.l-

N

eia. kulturalnego Łodzi. przypominałoby

wciąż

jeszC're

praktykowane wrólenle z
fu11ów, których nie bl'l!k w
miejscowej kawie. Głębsze
wiercenia w pokładach nasZego czasu mogił wykryć
na.wet I kilka nazwisk, ale
twórcll!IOść Ich właścicieli w
zd~ydowantj wlękAZośri wypadków obrariuje raczej o·
soblste stosunki piszących z
twórcami, niźli rzec-iywlste
problemy życia ducho·wero

to w końcu
nie mleć nic
do 1>owledzenia. lub doprawdy niewiele. Zapewne, zapewne, żmudne badania 110cJologów atomowych, sta.-tystyków uzbrofonych w superczujnc m.ik.ro.skopy elemiasta.
ktronowe, czy historyków,
WYJJt>sa:Łonych w 11 kr.elerato.
Wyobrażam
sobie nawet
ry, zdolne wyzwolić ener· komunlkat, Jaki będzie za
gię
zastygłą przed stu laty,
eto lat wydany z okazji baujawnią może nawet wyradań nad Łodzią: „„.mimo za.
źne
ślady dziala.lnoścl ludzi
bez nazwisk „Jerzego" stosowania najczulszych aczy „PoUkarpa" w „Expres- paratów, nle udało elę wysie". albo „Hendryka" i „Po- kryć poważniejszych śladów
lityka•• w „Glosie Robotni- polłtykl kulturaln.eJ w tym
czym''. Ale wyciąganie z ich mieście. MO'!na, niestety tyltwórczości wniosków co do lŁy • ko <lomnlemywać, te na przełomie
lat 1958-59 najwatnbeJs-iym wydarlzeniem kulturalnym było nleprzyznanle
plsar7.om, krytykom l publfeyst.om nagrody. Z innych
fenomenów tamtych czasów
warto zanotowaó takt, lt
mlejsjlOwa prasa opisała kry.
tycznie Ang1łę, Francję, FinlandiP,, Norwegię,
Grecję,
Egipt, Bliski Wschód, Brazyllę f Australię, ze
szczeróblym nieuwzględnieniem
swojego mJasta i województwa, 'llOilladto wszyscy tań·
czyli w tym czule „hulanego

•za

ł.odzi. Cóż

pnyjemność

(Da.lszt1 ctqg na str. 4)
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Cd czasu kied11 radio i prasa oglosily komunikaty
o tragicznej śmierci Ryszarda Wawro, uczestnika wy·
prawy zimowej głównq grnnią Tatr uplynęlo jttż
pr:esz!o pól rokit . W kwietniu br. Zakopa.ne, przyjaciele 4 rod .z ina będą obchodzili smutną roc~nkę. W
pobLi~kiej Słowacji koledzy zmarłego tragicznie Mrciarza. tatlmiika i ratownika GOPRu wzniosą tablicę
pamiątkową na .symbolicznym cmentarzu ofiar, k.tóre
pochlonęly Tatry„
(\>dwiedzilem ostatnio w Zakapanem rodzinę R.ys;:a„<la Wawro, jego znękaną i ciągle jeszcze przeźy·
wajqcą ~woją tragedię mrotkę. Rozmawiałem z jego
serdeczinym przyjacielem i wspóluczestnikiem tatrzan.skich wypraw, SJJortowych sukcesów i niepowodzeń,
b, naszym reprezeritacyjnym zjazdowcem Stanisławem
Wawrytką.

Wyprawy glówną graniq Tatr podejmowane byl!J już
wielokrotnie. Ale do tej pory żadna nie zakończyła
się pelnym sukcesem. Celem ·wyprawy z kwietnia 1938
roku bylo zdobucie Grani Tatr w calości z Tatrami
Bic!.skimi i Zachodnhnt wlącznie. Sta,nislaw Wawrut·

BRECHTA

ko podkre§lil z rnaciskiem, że wyprawy Graniq Tatr
bardbo trud.rte i niebezpieczne, bardziej na,wet
uciążliwe niż zdobywanie nietkmiętego jeszcze szcrv·
tu. Przy zdobywaniu szczytu np. w Himalajach różn ;·
ca wzniesieii waha się mi~dzy 5-7 tys. Podczas przejścia Granią Tatr różnica ta 1'azem wzięta (szczyty i
przelęcze) wynosi <lo 22 tys, m. Dlugość Grani Tatr
wynosi okola 60 km, zwiększa się jedna,k przez różni.
cę poziomów. Aby zdobyć Grań Tatr należy zdob11ć
1caidt1 szczyt, ka?dą przelęcz osobno. Powróćmy jednak do tragicrneao rpilogv. wypra,wy kwietniowej.
Ryszard Wawro urodził sle 3. IX. 1929 w Zakopanem. Ukonczyl Technikum Budowlane. Należał <lo naszej czolówki skoczków narctarsklch, byl taternikiem,
c::lonkiem Górs-kiego Ochotniczego Pogotowia Ra,t unkoweao. Często bra! udział u' wyprawach tetąich i
zimowych. W lutym 19.56 r. wraz ze Stanisławem
Wawrytką za}ql pierwsze miejsce w międynarcxio·
wych zawodach <lruźyn ra.towniczych w Szpindlero·
winn Młynie, na terenie Czechoslowacji. W zawodac:1
są

(Dokończenie na str. 5)

SPRAWA JEST TAK ZWYKLA I NIECIEKAWA, ŻE
AŻ ŻENUJĄCO ZWYKŁA I
NIECIEKAWA. RIZEKŁBYM
JEST CIEKAWA,..
DLATEGO, ŻE TAKA ZWYKŁA
I NIECIEKAWA •
W ATOMOWEJ EPOCE
ŻYJĄ I PROSPERUJĄ W
$WIECIE WIELKIE GANGI

WIEL-

TELNTCZĄ, NASZ CHLEB
POWSZEDNt DO ZASPOKAJANIA GŁODU SENSA·
CJI.
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JACEK LEBEN

(OGO?
armil,

Ni<' :z:wl aj!t 7 balkon1i\ ·rtxtand row.
ez rwon)"rh
kl
Podium nie je t udckorowan .

potęgę c1ernoneJ
tłumiono drwinę.

zkarlatnym plótnl'm I brak
nln1 wil'lllil.'h rz.-:ib puyn
·xr Zj..,.d
' odcow ri1<·h11
Komunistyt·znrj Partii Z" i:rt·
ku łtadzil'«ldl'gP obraduje w
Rli konll'rt•ncy,int'j J,rcmlO\\•
kiego pnlncu • .I.jazd repr•·:i. 1 tuje w tej l'ln,·:11 tak poll·i:1q
sili; mal<'rinln 1, fo mo71' Ri<:
1doby11 na brak monumenł:ll·

mogli czy 111e
·"i a ta nir.
l'lu·lrli dostrZI'<'. ;le pr1.yjd1.1l'
dzle1i, rdy drwina h d1.it• '.lll·
Pl'lnle nie na mll"J en, 1dy
wiatu walki konkur<"nryjncj

n<'J dekorar.Ji.

bila m. lerl.1lna! Klrdy przed
40 laty na trparh krain y, \\'
ta,jgat'11 Sybir„. na ułlc11ch
l'iotrogrodu I :\Io ·k''Y to<"Zono krwav.y hoi o 7.\\Ycl ,two
wllw1·1.. s hoJov.r.
rewolut'ji,
pvtanit• bol~1.1"w1k1hv ,,klo koico" roz,tr'.lygalo ~il: z broni.\
v. r~ku. l\omuni ' ri - z;;ioll ·
ni li.' masy• re•\Ohu•yjne i.o,Ji
tr.1..' i:-ali le bitwi: nie tyh•
r
'41\ lil'hą bronił\, I ltir:1 przet'iw tawiuli ulłirojon~·rn po 1.•;•
by WOJ~kom J•ontrrcwolu1·j1 i
inlf'r\H'n<"ji, nie p11.cdt' ws1.y\'l'j Id i, wiarą w
stklm sih\
j<'J

zwyl'ię,t wo.

no .iak:ie bl"'.i: t<'J
winry, bo i I 111lodniali, '· r..,1Kto-ko~o?

rablna i na S;lr.url>ach uul'ić
n1ogll takle p ·tani w zrrh~ ładn J dot111'1 potedze lrnpitalis!yt·1.nl' o '\Hata·~ Kolo owi przl'bo at) <'h Stanów ZJedWI lki<•J Brytanii
norr.on~· l"11,
Ilf.I.~
m11dro r,
wrotno t\ I poli:ri; t'alrJ 1101.I
·pr1twuJ"ccJ ' ·Jadu' nad 113
wiat , JirancJI, Japonii, Nleincom„.

UO

bi

jąrej

Kto koco? Drwln11 przyJmo·
wano to pytanie naw<"l w1i ,._
b zkre nych
na
rza , i:dy
pur trz 1 lach Ro Jl pri rall

kontrr wołucjoni cl I lntł'!r
wencl I kiedy z pierwszyrh
ruin fahr~·k
dtwlanl t) rh i
ma r.yny I
pll!I"\\ l>Z
wy zl
plrrw zy

p

f)~

woj kowy,

Przed CO lal • WludLlmlerz
J,enin rzuril w Imieniu pa1 Ili
boi zewlkow ha~ ł<1 „do d11ną11
I prz <"lgn11ć k pltallzm". I
znów ar mas drwiny pokrył
ubllcza

moł.nyl'h

teso

.,, hala

rzono

le moi.ni k pitalistyr1n<'i:o

najl\·ii:kqzy,

\\)TOsnH•

t tntcj i · kunirnrcnl.

n'.lJi>O•

a\\n

po tym, gdy au polat'lt 1:11.·ji
llHINa,
:rałamala sii; potęga
nawt't po li wojnit• śwlatll\\' J,
pud1·zas kton•j ~~·wotność l~ra
jn R d przt•krl' lil.1 \\ 7.) ~tki<'
obli<"1.1•ni:1 moll'ly<'h ukulo w
rat'hOd·
r.arl i7.nyt·h s1.1ab t'lt
polityki
inł:I T" dy
niego
kOllt'<'IJCjt•
~iły",
„Z flO:l\'Cji
komunizmu,
„od traszania"
kt10('l'll<'je „zmR,0\\<lllt'l:O Od•
w1•tu".
Oparto sic: n.1 prze '· ,\iackzl'·
niu, ~„ w dobl.- atomu I \\o.
duru ZWll\wk llaclzlr.i·ki mn~l
1>ozo~lać w tyli' 111 potr,::'\ Stanoiw Zjt•tlnO<":ł!OI Yt'h, ŹC oh. I wiony hnrlPrami h ndlO\\')'t11i,
lt·rzj\<'Y rnny z:tdanr. wojn,, nit•
"dola nicd wj"ti po7y<'JI rliwm•go par liwra w „zimnl'J "uj~11um1
I 11ot.o ·tanie
nie",
•• traszoną •
li konfcrt'ncy .inrJ
I otu w
nie
paJITT-u.
krcmlow lde1ro
ztand •
ozd11bloncJ setkami
ruw i mnn11111••11tal11y!'h rzt•1.b,
ZJaztl Partii J"omuni tyrzn<'j
rn s11okojl'm, I ~ak ·twlcrdzaJ
z rhodnl komentatorzy, z l •
il'h1t',
dziwiaJi\<'o\ p wno Cit\
kr<" li plany 1 terminy kled "
w którym roku Związek na0

\\

0

d7.irekl o lągnle w podsfJwowych dzi<'dzin:H'h poziom produkdl purm~ ~ło\\ej St~nów
Zj<'dnorzonyrh, kiedy produk·

ot"jalht:H'-nl'gO
~wiata
t'Ja
przl'l<rorzy poiowe: ~wlnlowt'j
produf,eji, St m.- się to w ro·
ku 1!165, a "i1:„ ta 7 lat. I rtii:,
zn1iw drwina 7t• strony moznJi:h Irgo \\i· ta? ' h•, 1lrw111.1
jl'st już ni<'alttualna, t.nk •111110
jak tytuł .. mo:;ni tego świata"
je t .lui: nieaktualny dla pr1:vwtidt•tiw moc ~~tw ~nrhodu.
Zut'luid nil' drwi, nie paello

„

1.-t '.l;idn1•go powa;,ll<'llO poli·
1,,·lm 11ni publlt-rsty 7.<lchod·
nie•go świata twienlz~nil', ·i••
7,,, iązek l!addrrki nie Je,t w
stanic osi:\ n11ć p111.iomu i-iL now Zjcdnoc;tO'l~·ch. Cu 1101liwsi oo<lcjm11J•I s1>1ir doh·
<'Z<l!'Y tc;ro, k:t•dy to 11n~tą11i.
Twll'rdq, że· nit• za 7 lnl a z;i
9 t•zy IO. No , tli:, wolno im.
Alt• przecie.i: jrsl l<> przyrnank sll' du po1 ai.1.1, ozn11rza
1>r1.erlr:i', że il'l1 karta je t In·
ta, gdy! ni<' dt·c~ duje• rok t'tY
Zarhód
dw.1. 11 11rosty fakt;
prr,vzna;, źr 1>f7Y.ł<ide
musi
d1.it•1i I to dzl<'·'i nil' tal.i rn1\w
dalrki, ldedy obt'" ~111·fall
s(l t•zny ~t1inil' <i<: najwii:ksn
put !Pł ekonom czn-. A ;10·
Potem r fnlra rortlt
tem·~
b11rd1le.i .: iadt l)'Ć hl'tllie •Hl
rz 1•1: ~o„Jalir.mu, t'Orat bai~
~I<: będllt· poi;lt;hinć na
niekorzyść je o wrogów.
Dziś pyt11nłc • klo koi:o" ro·1-

dzi<"J

stnyall I<: wir.ci na polu bit·
wy, nic decyduJI' tu polt;lf&

W

<"horia:t sputniki I 11zlu-

or~;,a,

nienaJll.:'?1"'.teJ
piane la
C"Lna
przN•ie:t świad~zą o mo:r.llwo·
lldarh Związku Rad1.ieck1<'1<<1
I w t<'J d1.lt'di'inir, nie r07.•
w pokojowym
!tlrzyga si<:
w~półzawodnh'twlc

dwóch

elrnnomi<"-.:nyl'11 ;ystemów.
XXI Zjazd lil'Zlt wzywa tlo
ll'lkn ł\11
ws111il~1mollnii:twa
11olu ckonomir/.no-kuliuralnym
I twlt'rdzi z nlP:r.achwlaną wia·
rą. :;<' zwyrii:~two stanie 11lt~
udzlal<'m sot'j.tłlimu.
Kto kogo'l Przetl 40 htv na
sor.ializmu ważył tylko
Jladzicc·ki. D1iś wa7.:\
1'nro1H•J,kle I R7:Jah rkie kra.Ir bu„nhr.I! orj111im1
zam i esiki\\ ant' łącznic pn:r7
1>rz1• zlo miliard lud li. Uzi•
ni\ ~7 li pn:ectwneJ kaplt<1ll.r.mowl wa:lą ri1wnłd kr .ir.
l;ltirl' ' :vqvnl)I ~111 z pęl \wio·
nializmu. Nlll wlec dzl ·11e~o.
musi nl<' trlk!l
:i.I' Z.iqzd
nakrc• hć pl llY l'konomh':r.1w,
ale ni' ·nie;l w kazać na to Ja\1
1urlli
rarlz•PrklcJ
zdanirm
wl.rnv si~ lf$ZI ltowa<· ~Io ·nnkl
mir;d1y Z\\ t11z1:1 m fl d~i<-1·ld111
a inn~·r.ti krajnmi orJall~l~'<·t
nyrnl, mle1l;c:v <'h01<'m ~ocj li·
krajami
~lY<'7.llYm a byłymi
Wl"t'R"t.cle
i
k~ilonialnvml
:mit:clzy dwoma ~wiatami
h1pitnli tycznym I socjalhtyt•z;iym.
. ·x1 ZJnzcl 1aJął się tymi
prohl<'mRmi n11t,1ry poUtyf'znrJ
I ldroloclrzneJ Ale tr pffibltirny rnz adUJ!\ Jut ramy ni·
nl!!j ll'IO artykułu.
s7.ali

Związl'k
niwni<'ż

1n•zn

„„„„„„„lilll„„„„„„...„„„„„„„„„...„„„„„....„„„„„„„.

odpowiada

Kiedy
W
p n

rlykule pt. „Spraw
T. C"J:Yli mój dehiul

nal)'>ntknj\l m
" drm"
1>!"'.1 d
naw lasem, i1 „7-6odnle z pra.
wo w lwem polsk m daJ"''Y
lap<iwki: unlkll odpowledzlaln d umeJ, o Ile prr.yma
tri do trio 1>NY plerwS"Lym
przt• lurhanlu". Koledzy pra\\'nlcy wyJ11śnlll ml, 1:11 j<')jl to
Odpn..
upl'Oll'/'.c:itnle ctprawy.
(imla.nowl<"IB
wil'dnl artykuł

•

się

za łapówki

BISTEJ W ZWI1ZKU Z JE. kim d J11cy łapówkę unika
GO URZĘDOWANIEM, JE. od pow lt ,\zlatno cl karnrJ, o
O Ile 1n-zyzna sit: do tel'o przy
POWIADOMIL
żELI
TYM WLADZĘ f>OWOLA- plPrws-~ym przł'! turhanlu, I o
N Ą DO śCIGANIA PRZE· Ile inlrJatywa łapówki wyWl.. • nła od blOł'l\C<'IO Jl\.
ZA.NIM
STĘPSTW,

W 7,wl„zku z łlc-znymł aaTA DOWIEDZIAŁA
DZA
SI:t'l O TYM LUB NAJPO- pytaniami Oz trlnlków wytNIEJ PRZY Pl:BRWSZVi\1 jaśni m, U; Pl'O<'l!lll opl any
w111>')mnla.nym ar&y„ule
l'.Rz:ESLUCHA.N.LU W 'i'U. we
KU POSTĘPOWANIA KAit- odbył ctłf: pr1ł'd Garni'ZC)noNJ-.:GO UJ'AWNIL PRAW- w ·m S~dem Woj kowym w
wyJl\ZdO·
Pcmu~nlu na •e Jl
D.ft".
w
Tak wieo dla karalnoł<i wł' J w Lodd i u oskarlC>nY
był I ska.7.any TAMl&ał (na
ptatnrco pro- nim
pl"'le t~pstwa
dwa lata więzi nia I de1r •
(łapówkanitwa)
tekcJoul-.nu
d eJę do •topnia nere!(Owea)

w 'ow m Jorku. I.ondyn o ł
J•aryiu. Ałł'! 1. ka:fd m nowym art. 7 Mal<'io KodekAu Karzjazdem KPZR. \HU z reali· nriro) •tanowi li; ,,NIF. PODzacj" każdej i.<'ll'JncJ pi4:elo- LEGA KARZE, KTO
NA
l t I, Wril7 z tym J k poi I wy- tĄDANIE UDZIELIL
J,UJł
nt Je t obOJQtne to, od ko- 11\ł\,IOr Waldtmuu· T - k1.
nal'O
mono''
rz cz nła 200-n
uozmuc U- go \\ )'<'hodzl inlrJalywa pr.i:e· .Dla
rodu przekuwauo w ma&tcrhał· on.me r.
rl łośei dodaję, Ił obrotlALBO INb l
Powlni nem
ti:IJdllwa.
nit li t ięoy tabryk, J11k ko- RZĘDNIKOWI
ca upo' Irch I rewi'ZJę.
wobr11 tr.go naplsatl, Ił zrodztrm naJwir,k zych wyrze- NEJ OSOBIE KOR~Y&Ol
ZBIGNIEW CHYLIJQ'SKJ
LUB OSO. nle z prawodawlilwrm potMAJĄTKOWEJ
1".:itń w o uzunym kraju stwo·

Cel nie

pierwszych: 'l'll'Ola nie wiem
dlacztgo. Pornwnywano 10
nawf't z „Przró pot.opem" '1.
ra<".il tematycineJ zblt1tno cl,
co ma taki 1n• Jak ze tnwlenle "DwoJe 7. wlt"lkld
rzeki" z „Ph•1 •siym po no·
11" bo I tu >lywaJi\ po w<>dzlc I tu pływ ją.„
Laimrowei:"
.,,
„rortler
bt'z
akcję
Wybrr .fa" m
sensu. Prz<'?: pÓI filmu Jrgo
rrany przez ki<'P·
hohałcr.

uświąca środków

kll'go aktora

f,

rMblt•gnnym

pozyt·za pt'wn<'mu mlocl mu c:tlowictrnwl
pienladie. Owo po:i.yc'.l.anic
ni('.lemu nie ~łu:i:y, nic z tc1ro
nie w~'llika, trwa to n\ dłu·
go. Nnwc1 bohatPr filmu nie
wie vo co te nicnlą<lze po:iy~Jlojrtt•niu,

czyli
o kiczu bohaterskim

ł''./~t.

ran kolega f:tlcr pruwa·
d:dl był na stronic ostatniej
nlniej zym ki!lC i:o prutl
W mi t ·1oilnlk11 rubrykq pt.
„Dlac·zt• o chod7ę do kina?".
W)·dobywam i
Urocl'.yścle
skbic jc;k fo.I 5amr.I trc cl.
Coraz czę d ·.I. ,l ako I Wy,
klnąc.
kin
7.
wychodzę
80 proc. oblcl!°a.ląryl·h rl,ra.
ny ohrazów aa to filmy 7.IC
luh kle1>1kl tylko (ktos po·
wie 70 proc., kto Inny 110
to·
prO<', - nie unlcnla to
ty r.i:cczy).
.le t
Uwa:i•tm pona.dtn, i
to stan rt.C<"I\" nnrmalny I
11oi)'tC<'Zlly. &wlatOW\' P•'i>Yt
nn kinowe widowisl o w
ogóle Pfll'\\y~;-;a produkl'.i
filmów dobr)·rłl I nlr:zlyrh o
te "la.fole lh:rby sto uu1'o·
we. Nic ma m1 to rtuly, po•
pyt trzrha z:ll pok:l.jać, 'la
nickti1re kil-.1.c ludiic d111111.ą
Jlr:i:nł I eh tmc. Nit ma ru.
dy. człowiek ma 1Jfl\WC1 do
kier.u, ('7.łowil'k płaci ! clio·
wl k powlnkn mlrć nvlii

kica w

wolm klnl

no eh> -

ha jui, :ie kicz Jest wYJl\tko·

Potem

następu.Je finał.

Po-

wy.

morderstwo „nie bardzo chce
lę wlt>rzyć''. ; Ję:hlł ma za·
bić ionę I iRl:ha złapanych
O srantl. Tak un:lldził
wszystko po1htawowy filmu szwarccharakter. M-:·rn~
wbiega, ale nil' 7.asta.fl' 1.ony
z ga1•hcm, kc·• samotnie ·1.nmknletll w l)Okoju, Z 4 1,an.
dydata na 1::icha w drufl'lm
1>ok0tjn, slecb:ąi·effo naboi.nic
' w fotelu. Zdawrui by się mogło, że mężµś nic wystrwll.
Jako ie nit1 ma no temu powodu, jeśli nawet prt.yJ·
mierny bzdurni! 7.alnżl'nie, ie
u1nzednio mhit po trmu poIn

1.doła,

&taje sic: brt.pofrcdnlo 111J· n·

film ma rówc„yll tak 1waną
merytoryczną p0intę. Brzmi
ona: młodzil'ź trzeba wyrho·
wywać i nie pobłażać Jl'j.

cłllwy I nil'he.q1łcc'ł'ny.

Duże

prt.<'l'lwnym

oIog i c
prosz

1

")·padku

nI"

towar·1~

glądowo,
1>rohlblcją

J <1 <'•

ki odhlorc-.i:ycil mci1.aów, nie
I<: i>rzel'lwko
or llimowl I nie 2awlPral
przl\clw.
C7 1oł
a1wt ozy
st wn iio.
.Jednym to\• cm bylem "'.V
klnie ,,Młoda Gwardia" nn
tllmle „:Porti r z Lin:urowc·

W bneta".

k17tyefl film
Podobał I wicl7.om
I
ten
elę podobM. W kwllltll i~ch
7.awodow!'j

mdłości.

Lazurowei:o
7:
wsnk:i:r
.1Pst
W~·hnt>:i.a."
dziełem z ladnnkitm liwiato·

~
Skoiit·zyli'my
clzlct Sztuki uzna-

wypowiadają

trt>łclq

morał,

„Portil'r

szkodliwy
zy, 4wiatopo.

ldrologi1~.1.nic
za
wanyl'h
szkodliwe. Nic 1.narzy to
Jednak, by po\\yi: zą za adę
warto byln r1111•lą,uć na kl·
<'7.r, nawd wtedy, kkdy ata1 uJI\ one nlrtwlit:V<"'l.nl' tkan·

łl'O

Po7.a

nll'ż

kin

ZYl:\'Wny bohatrr a
P0!4ta6 t

tulo'"'*

7~lrairm

odgrywa Rię

na parze młod~ t'h lml7i, klń
rzy klrdyś poc\lo7yll mu wi·
nlA. Roh1 to "' <1po!!Óh wzuloly, prowokujf' morderstwo.

.„

1a l1tóry to •'"'"· 111odnu•
ko1l kf.rm karnym
ldzir . le do ,,1ezll'nla. ~a-

lmżclym

bohatt·rowl nyn ten
wlln.ony .I st " poe.zet po7.Y·
tywnt>.go bohatl'rstwa, a na
11rz wod1lc ·ąd•·wym Je t on
wlndkicm o k1tdenla, a ni•
·1l'mu

współoskurton~ m. Nnw<'t rni
trudno było ~ię na "it"&O
nfowa~ aa to le iwl~tobłi·

we mort!owanl•, J>o

w

samo

długowieczność
niby
FranCU111Ów nic j<.'St więk.c;u.a od
nafl!Wj, ale w tym samym
ilai: wiQOOj
az.askł, oo i my,
F.praw, r.ooc 1.y i zda r7lCń prz.c-

ż ywa ją, Czas
<loświadc-.t.en:ia

jak wiadomo z
jesz.cze

p!"'.Lcd

rzeczą
jest
wzgl~ą. Jego długość czy
krótkosć zależy od sumy na:;zych przeżyć. Na przykład,
kto śpi, ten traci kontakt z
czasem, wyłqc:ta się poz.a
rzeczywistość, a więc i poz.a
cuis. Otóż Pary:l: nie śpi an.i
w dzień, an1 w nocy. Ma poczucie wartości czasu.
A to poczucie wartości
czasu wyraża się u paryżan
przez pracę. Pracę wzmożo
ną, pośp!esmą, ale dokładną
i precyzyjni\ -·słowem rzeDlatego w zy&lko u
telną.
podać
można
Francuzów
w wqtpliwoś~. procz tylko
jednego - pracowitości. T<\
pracowitością 7.arażają wszy11tklch, którzy 1ę znajdujq
w sferze ich wpływów, w
kh kraju. Nawet nas, Polaków, a zwla z~za Polał ów,
którzy - jak wszyp;;y o tym
mamy wdroion;1
wlcdzą wprost skłonność do lekkomyślnego lenistwa. Otóż w
Paryżu i w ogóle we Jo'rnncj!
dokonywa się z Polakami
cud wprost n ie do uwierzenia: st.aj(ł się pracowici tego: przechodz;1 w
mało
pracowito ci samych l''rancuzów. Ktoś złośliwy mógł·
by tutaj wt rąclć: w pr;icoAle
witoścl i w pijaństwie.
co do tego pijai1stwn, to nie
przesadzajmy. Ow zem Polocy piją, ale Fran :uzi piją
je:;zcze więcej. Chodzi tylim
o tyl tego p!l'ia i upijania
się, ale to już inna para kaloszy, o której ki<!dy indziej.
Praca, jak wiadomo, jest
jE:'dynym źródłem bogactwa
tak po zczególnego człpwiekn, jak i narodu, prócz oczykradz.ie:i:y,
wi~c1e r;1bunku,
zbójectwa i wyzysku pracy
innych w taki lub owaki
fiposób. Francja, jak windomo, jest bogutn, co jest wi•
doczne p1-tede wszy lk!m w
jej stolicy, Pm·ytu. Jasne, te
Frnncjn, j ko kra.I knnltnllstyczny, znaczną część wcgo
bogactwa zawdzię<"i.a w rozswoje.I
maitych okresnch
imperialistye7.nemu
historii

Einsteinem

MARIAN PIECBA~

choćby za czasów Napoleona I i Napoleona III, jak potem i aż do dziś dnia kolonialnemu rabunkowi i wyinnych podzy~kowi pracy
ległych jej ludów l pl mion.
Ale jednak mimo w zystko
- trzeba to z naciskiem
głównym źród
podkreślić bogm:tw.a narodowego
łem
za obów
kh
li'rancuz.ów,
kulturalnych i osiągnięć cyciqgu
w
wilizacyjnych
j st
wicków
wszystkich
pracowitość,
ich
właśnie
umiłowanie codziennego trupro tu wrodzona
ru, po
niejal;.o miłość pracy.

pracy wraz z
mllość
Tę
z
nieodzownie zw111wnym
nią poczuciem wartośl'i czasu dostrzeca się w Paryżu,
Jctóry jesi jakby ewidentnym
koncentratem całej Fmncji,
na każdym kroku. T;1 praca
i to pociuc!e wartości czasu
swoje pii::tno na
wycisnęły
ka!dym momencie historii
tega miasta. Nie rru1 chwil
pustych, nie ma Y.adncgo i
histori ,
okresów w jego
który by si<: n.e zaznaczył
nic utrwalił w materialnych
i wynlknch prncy
ślndach
ludzkiej. Paryż, mia to ~u
pernowoc."l.csne, jest jcdnoc:teśnie min t m jak nujw1doczniej średniowi znym i
S I tri.y
także starożytnym.
a właściwie jc<len
Par.rże,
Paryż w trzech po taelach, a
mu1ów, monument6w. pia·
nów, ślndów i ksztaltów każ
dego z. nich moż.na dotknąć
je,
zobaczyć
doświadczyć,
sic:, że q 1 były
przekonać
czymś konln-ctnym i It.eci;ywistym, a nie tylim wymysfantastów
ł m uczonych
historyków.
Pary!: w swej wymowie
w
trójjcdyny,
dziejowej
każdej ie Rwych epok, staro1
średniowiecznej
żytnej,
świadczący
współcze nej,
jcdnnko o umilow;iniu pracy swych Mies1Jcańców, Każde pokolenie zostawiło w
dtlejach t go ni zwykłego
miasta swój widoczny trwały ślad,

ślndu
tylko
przysto o-

nie nisze.we

pokoleń poprzednich.

TRZYOOjoolF>ARYZEb

Istotnie mi:żuś nic
wli11.
!!lM:<'ln, ale 1a to st1'7.ela ln
llJ>t" niewierna fona do fakOla<"zt'go'?
ty<'znego gacha.
Tt>go 1u:i nikt r.glębi6 nfo

Gotów jeslt·m rP ·pel•tować to prawo do ki(·;i:u poll
jednym warunltlcm, Że kicz
mówi o !'Obic, ł.e jest kl.
<"zrm, że nic ucłaj<' czrgo.
Innego, nil' ro ci i.obie pre·
łt'nsjl artystycznyl'h lub dypragnie
nic
dakt ·cznych,
r7..<\du <lu. z. W
sprawować

Perytu szanują czas.
Wszyscy &ię śpieszą.
PrrzA!IE to ~j żyją. Bo

Głupim I naP<'gląclowvm.
iwnym, ale .f1•1lnak. ł,arhm
kiem płaskim. kłamliwym I
szkodllwvm. O to włllśn!c
ml rhocbl. Trn ml•lodr.lmat
z wyższyrh sfo>r, pci<'n anłll·
I dlabl<iw w hul:-,kicj
łów
si lin.I' „skrzvw<hon:nh oj·
l'ÓW starn!nkó" ·•. drmnnlc-1nr,l mlodzlełv I nlepn<i7.lnko·
warwrh pf'daroirów z olro.
takle
clruku · wypowiada

ntnlr.f wlęl'l'J

pra,vd1:

„Zło

7.awszt' Y.o ta'" ukarane. do·
bro triumfuje". Tfu! Ai ma·
azyna do pisania nit' chclałll
tero wy;tukać . Hob'.lter tytułowy WYPOWlada do weJ
uc1ennlc1 · protocze zdanie:

tle, więc "Znsta·
nlcsz dziwką I do tego bę
dziesz ukaran,,''. Potem na•tępuje cały film I r7<'C:l!"'wl·
§rte 1.osta,le uktlrana. 'l'akR
rilM.ofła dla uhogl<'h mora·
llstyka dla p<'iłitłówkliw. f.iłst.
dla latwowll'rnyeh sprawił.
łe Belfer ur.1111.ł inv kh-i qo<lnym ranrl bohah•ra fclicto.
nu.
Wydaj(' • 11lę, ł<'I sprawa
l'A'Zcmplifikowana n;. „I•ortierzc z Lat.nrowri:o Wy·
brze:ia" .1e t ,il'dm·m 7. i. tot·
nych przyc1ynków do dy1kusjl o polityce kułturalnc>J.
„Zrobiłaś

•

•

•

Prud filmem idzl<' 7r1:C"z.
nie skll'cona krótkomrtratówka reklamująca szcze·
Rrklama <lo·
plonkę BCG.
11rzeclwgrn.r.:li·
konywanfa
C7Y<'h szl".i:l'pleń jl'st sama w
1oblf' rzeczą dobrą, outy.
Film 7rohlony 'lllfl't'zną.
1tał jednak wedll' zasady
„<"Ci ll~Wi~C'a srodki''. ~rocl
kaml tymi zaś J•• t posługi·
W<lllil' RIQ m(lkabrą I d<';na.
Mam
prz1•sa<lą.
iroglewą
wątpliwoAcl,

powałne

cz:v

rf'alizator filmowy ma otawo
powodowaó \'-.~!iwi!'tlanic• w
klnir. do

ld•ir<'go

<·złO\"ick

ldzlr iakby n!ł' było gwoli
ro:irywki - skondł'n~owan<'J
maka.bry w postat~I obrazów

Pl"1t'dstawlaJąt·~·<"h

rlzlcl'i po·

potworki z nnj1ohyclnit'j

wyiclnan:vml

c•iałaml, jakic•ś

nleludzklt kształty • naJrornyeh snów.
Czy ma do teito prawo
naweł ' tedy, lril'dY to Jest
prawda I kiedy poprzn to
1kułeemlrj osll\8'& za.kladanJ

uzupełniając

je,

w reklamówrr. <'rl: "

trza~a

Jąc

widzami - namawia l.u·
tccznh'.I do 1z•w~plei1 oclno11nych. Wydaje ml si<:, il• na.
wet i tu obo·~·•ązufo umiar
Jeszcze powainlejue 011ory
budzi 11ystrm 11rwsa1Jy, de·
ma1eo1til plyną<·l'J w l<0mc11·
tarzu: nie i;·t1·zcpi './ sii; zachorujesz i hefłzlcsz tal<
wygh1dal,

Szr1<'pisz

ii: -

br.dzicsz zdrów. Stwierdzi•·
nia te padaJ1ł w tormlt• abs,,.
lutnie kal<'A'On.:znl',I, tym "'~
mym nlezupełnlc są praw·
dziwe.

„cel nll' uśwlr.ra
we
oh< wiązuje
wszYStklch d·1it'llzlnn1·h. Zasada przedwn" .Je,,t niemo.
ralna w każdym wypadku.
Widz wychodzi z kina na·
szpikowany falszl'm „łu~.ą
cym dobrr.t prawlt>. W wy·
paclku filmu głównrgo dobrej w lntl'nl'.jach ubici •
tywnyrh n•nli1atorów. w wy·
dnbrl',i
pallku dodatkn ohic:ldywnle. Wyrlajc sle, ~c
rn rtnrótnlenlf' nie zmlrnl,1
Zasada

środków"

!sloty

t'7.ł'<'Z:V.

Żl'

w~1>lih1\

mianownik je t tu Jak naJ·

bardzit>.f usprn wlrrlliwionv.
Poc>zclwt" są nas7.I' 7.WVI Ir
ki<'r.e, Po<·zchH: i nie Julo·
wit(• 11ą poto<'Znt' simirkl. All'
ld.tmliwe itlrt>h11!°h• dla 11hc••
girh wymagają ostrll'h dz i a·
lati rt'nzurO\\'\·<"h ·1r c;trollv
c-r.;vnników d••r;v<l11.ią<'V<'h o
polityce kulhualnnj. P:1111lr.·
tajmy: na te r7.<'C'7'!1 ludrll'
sle na hil'rn,fą. J poglad;v, tł'
zost:i.ie 1•karan<'" J,yji•
„7ło
tyciem apol<'lrmym. sd od1ąr
równie wic'łc. Jak w11zy„tkle
Inne 11r.kodll" o~<"I. od któ
ryrh pęc-znleją tamy na Z)'l'h
1azet.

BELFEll

harmonizując z całością ar-

a próbie

chitektoniczną

i w·bamstymiasta. Nikt z przyjezdnych, a zwłaszcza ze stacz..ną

mieszkańców Paryża,
zdaje sobie z pewnością

łych

nie
sprawy, jak często w jednym nieuchwytnym momencie przekracza mezauwazalną iranicę

'

„Od1ło116w'•
wykąpawszy się w ł•·
źnl miejskiej przy ul.
Zachodniej uległ zawodowej clekawośl•I I przy

R

powiedzieć, że

okazji zajrzał na drugie pię
tro do sali Związku Wędkar
!!kicgo. Nie ch!>dzlło mu nynaJmniej o surhą zaprawę w
czy kara.il
łowieniu płotek
lerz o Teatrz)·k Studencki
„Pstrąg", który musi korzy.
stać z przytułku Miejskich
I prawLaźnl, dziedziców
nych włodarzy sali teatralnej.

kluniackim
opactwie
w
pi-q bulwarze Saint Michel
niewiele wpływają na życie
mieszkańców
dzisiejszych
miasta. Tak samo można by
niewiele
że
powiedz i eć,
na ich życie śred
wpływa
niowieczna katedra NotreDame, wieża Saint Jacques.
kaplica Sainte Chapelle, podobnie jak nowożytna wieża
Eiffla, pałac Chaillot i cały
supernowoczesnych
szereg
dzielnicy 16.
gmachów w
A jednak zarówno te zabytki starożytne , jak i średnio
wieczne i monumenty wspóljedyny w
czc.»;r.e tworzą
'wiecie charakter tego miasta decydują o jego aurze.
w sposób nieodwpływają
}><lrly l decydujący na ducha
jego m i eszkańców, na ich
na oryginal!lość,
odrębność,
na wyróż
powiedziałbym,
spaśród
niający to miasto,
innych wyjątkowy jego genius loci.

Pirrwszc

Prócz Paryża, jądra śwint·
sq też i mniej Jasne

za.

zt'.~P•ił

.shuJenckieao teatriy ku
w nil'ustannym, 11orąc-zko.
w3·m ruchu - zgoła jakby się
kataklizm. Ale
zdal"lJ'ł jakiś
bądźmy spokojni, to tylko jc•lna z prób „r ·1r1u·a" pned
now!'IO proarramu.
prrmi!'rą
mógł
„Odgl06ów"
l~!'porl!'r
,le: naonnle i nau.sznie prze.
zapo.
lt'n
konar, że pro11ram
wi;Lda 11lę ba.cdzo lnlcresująro.
Szkoda, że prywatna cenzura
tl'atrtyku nic p<>'lwala prr.yto.
czy
CZ)Ć mu paru dowcipów,
choćby jednej zwrotki z piosenek mistrza Ja.•la Slowikowski!'go, które to piosenki bud7.0 rePortcrowi przypadły do
arustu.
był

Lec-i można chyba zdradzh'.
nc.wy prol'l'am przy1otowy.
\\any Jest z myślą o studenckim lf!.'Jllwalu kulturalnym,
który odbęd'lle .się na wi06nę
w Krakowie „.t'strl\a"'. Jako jt'.
d!'n z najciekaw.orzyeh studenatyryt."l.
teatrzyków
rkich
nych ma .szan.sę wyjechać na
V lI l'l.'stiwal !V!locbleiy 1 Studentów do Wiednia. A p0ra
pokazał się u
już, by zei;pół
S'l'S-y
l'<Yroi;lale
granicą.
(Warszawski t"ZY Bim Bom)
występowały w Moskwie, ra.
J UJ<Milawię.
zwlodziły
I') :i:u,
„ł'strąg", mimo zdobycia pler.
\\S-Zego ,111lejsca na uslatnlm
1>rzeglądsie w Gliwit'aeh, Jak
dot11d nie wyjeźd:i.ał nlgd·Lie,
Można by w tym mleJscu poLod'li to tak
narzekać, że w
zaw11z1„ ale do.syć Już tej pu.
bllcn1ty kl, bo oto na acenę
wchodzą aktorzy, Odbywa 11ic:
pierwsza próba nowego tekstu;
na razie c-tylanie flośno, potem
krótka anali?.a, t'2Yll „eo autor
powiedzie<'" 1
t'lwiał pl"'tt"l Io
że

Można

jeszcze 1 w innym
mówić o trzech
Paryżach jednocześnie czyli
o trzech mtastach w ,Jednym: plutokratycznym, artystyczno - naukowo • twórczym, pracowniczo-robotni-'
czym, Można by na\\et wskazać wyraźnie na mapie Parozm ieszczenie topo·
ryża
graficzne tych grup tal< odrębnych, a zarazem nieroze
zerwaln ie powlą~qych
sobą w harmonijnym kt w10biegu najistotniejszyl·h interesów tej jedynej w świe
cie metropolii, sluc;znie nazwanej miastem światłości.

wra~enle było

l'ikakująre: clemn<J, zimno, gło.
ruchliwie. Oaly
~no i bardw

znaczen iu

,

'

I

eporter

starożytne areny da wncj Lutccji w Paryżu albo pozoslałe resztki term rzymskich

łości,

Foto: W. BILI:RSKI

między Paryżem

średniowie
nowoczesnym,
cznym i starożytnym, skoro
w iele domów dzisiejszych
zbudow <mych jest z ceg i eł
po rozbiórce średniowiecz
nych gmachów 1 kamieni
starożytnych budowli.

Ktoś może

Teliat: O. PRZECHEM

okraje i pcry fC' ri a tego mia·
sta . Owszem , jes t N;1tlpal'yi.,
za liczylbym
którego
do
v- ~zys l kic h przclotoyc h tu -

ry• tów, ole j c~ t t e ż i bard zo
mrocz ny, o w1 cl1t odctl'll iach
n iera z l r<1gi czne j ci e mnoś ci .
Podparyi., o kt órym sic; p rze-

nic p isz , nic o k tóvrn wicie si c: mówi. O n im
napecj alnic
wł aś n i e
~t ~pnym r:i ze m .
\l·aźn !P

t

Jak
~a. du~..o
sic: Jest
wreszcienazaczyna
•••••••mi••••llll!Md•lfllllll!'~•-llll-!'.".'!11111111111...-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~==~~===-id -\\!i7C
początku

Jak przystało n.a teatr
„Palrl\1" dział.a

denckł,

atu„
!M)(}

opiekuńczymi 1;krz1· dłaml Rady

OkręaoweJ Zn:anenla Studen-

tów Polsldch. Tu przyehodd
całego &wiakorc pondencJlł
temu li t •
ta np. klika dn
anglrl.scv
Londynu. Studene
proszą 0 pnyslanie te'k.:<tow i
zdJc;ć z 061atnleh .speklaklt.JPytaJą o hi.,torlę 'lespolu, o e.;o
C'llonków. „Pstrąg" taki\ ko..
re Pondenrję prowad'li '1 wielu organizacjami aludencklmł
na całym świecie. Raz Po raz
nadehod'lą zapr-0... zenia na wY- '
11tępy z ułe«o kraju, Nletitety,
nie ·1.awsze Je. I c'las na wyPn:eclt'i h"lt'ba praeoi;tępy.
wać ,uczyć aię, 'Zdawać ep.aminy. No I lr~eba równiej
przygotowywać nowy pro1ram.

f

S'l'S
tułal"'l,
Odwieczny
nlgdz'e nic może
grz.ać mlrJsca. Powstał, wyro I
i podrósł w malej auli Uniwl'r.sytetu przy ulky Buczka. N.&
trzel'ir piętro, po kręlyt·h iela'l:nych sehodM"h pnychodzili
na pierwsze premiery pien1.1>i
widzowie. Był to trn okres,
kiedy miody 'teatrzyk ,-;tworzony przC'Z kilku zapalonyl'h 11;
lologów zaC'.tynnł 7.ąbk<mac•
Pierwsza premiera pt. „l'.stqgl" (od nazwy tc10 programu,
pochodzi nazwa teatru) me
spodziewanego upnynl-0.sła
kl't'3U. Ale zaczc;lo jui mowie„.
Dobrze czy źle, ale mówlono.M
„Pstrąg"

:z:a-

Potem „Pstrąr" .wolał „Nio
mamy cza.su" I drażniły i:o
„l'aLuywe nuty", Za trn o.sial·
ni program tratrtyk otrzym&l
Kaducrnarrodę „Szpilrk" usza. Program ten końeZ}' l
ulicy
na
„r1trąga"
pobyt
Buczka. Pewnego dnia przys'l:la
kontlsja, w skład której wch<1tlzlt przed,tawlclel Straty Poaul:ł
żarnej I stwierd'Zila, ie
na uliry Buczka nl!' nadaje ię
na przedstawienia, gdyż w razie pożaru„. państwo slę Jui
domyślają, waskie 11t'hody, trzeC'ie piętro, Jednym 1łow em k taatrofa.
pozbawiony
Teatr 'Z<Jjltar
11all.
rzeczy podstawowej
Zaczc:to p08'Zuklwa.nla. Tek.~ly
były napisane, nat1>mia11t akio·
rzy nie mieli Ich gdzie wyinne
kon~· wać.„ Te I J~z!"Ze
nie mówwzględy, o któryrh
my, przyrzynlly się do lego, że
prorra111u „ Twoje millSlo oh,arte" nikł nie ogl4dal. Potem błysnc:ła l.skll'ri a nadziei.
W dawnej ''lkole lr:l lP n. Karole\\ie była mała salka. A
więc Jeźd'Ziły „Pstrągi" na Karolew aby przeprowadzać wo.
Je prób)'. Idylla nie trwała
zbył dług0. Szkota ZMP odd.t.
na została na szpital, a „Ps trą
fi" znowu Z-O!>tały na lodzie.
Jak mówią eo starsi członko
był to l'iętkJ
wlti 'Zespołu 1prl\wnle
okres. Dotychczas
zac:zc:Ja
maszyna
pracuJ11ca
szwankować. NaJror.teJ daw.iii
alę odC'luć brak rebsera . Ale
na w8"1.y.stko znalazła .slę rada.
Reiyser przyjeidtał z War11zawy, aktorzy mieli próby 111
Domu Kultury ZBP Im. Marchle\\skle10 a teatr wy tawlł
„OzaJnik",
no\\ą premlen: pt.
Program ten Jak twlrrdzą zł •
najbard"l.iej podobał . i~
śliwl
l... dl.1
Pe>łsklego
Pl'fl'l.ł'.!I0\\1
Sokorsklrmu,
Władyaławowl
który prt)·znał teatrow I nall'ro.
dę. Ale tradHJI musiało I~
11taó 7adość. Salę w Domu Kultury przerobiono na kino, a
le ci.o
„Patr11gl" pnenJ06ly
w Jut rh)·ba.
łaźni. Resztę
Nowy pro.
państwo wiedz11.
&'l'am pt. „KraJ na ziemi'', orólnopolskJe eUmfnat'Je w Gliwicach I I mleJt;ce.

••~ypek", trochę szwankuje dvkcJa, to trzeba wyraźniej, I.cl
głosnleJ. R!'żyser pracuJe o.•obno z poszC"Zefólnymi wykon.i.
wcami,
„Pstr111" J~t tealrem amatorskim, aktony rekrutuJ11 ~•ę
apo~ród studentów I absołwen
ttiw, wśród których motna apo.
tkaó archltektow, nauczycleU,
a nawet ludzi chwilowo be-'
prat•y, Na próby katdy prz •
chodu po skońewnyrh
ciach, niektórzy pr
czen I wykładów
y I
edak,·jl.
biur, unędó
OpróC'l I.a
więzi arty.
fity
młodych lud'll
n. '.L'rzcha \\10po.
t
y tym, że .... tnleJ" I
tej Pory niezłe pro.we.
wprawdJjc 'nie maJl\O
rują
W yi;oka. Rado zlimic.~'lkan tuj .się I) C'ltery „p.\tr111ow1!''
malil'n.stwa. Miejmy nad'IJcję,
ie będ7jc ich więcej. Jui niedobn:e
długo, Jak powlJidają
poinformowani. przyJd'lle na
świat plen~li'ly mały P1tr11iek.
Do tej donl-0.lllej w hb1toru teatru uroezy.s~ci n:ykuJ• •tę
cały zespoi.
Podczu 1dy na •cenie IJ'a
Teru na ra'lle jesł wny11tluJ
nabiera rumieńców, wclśnlł:ta
w Jedno z wielu krze.el wido- w porządku . Próby 111 w peł
wni s1•enografka azklcuJe pro. nym toku, pro&'l'am Jest Jut
premlera
napl.sany,
jckly ko.sllumów I dekoracji. prawie
nledluro. Wprawdzie ktoś zO::1-zycia dokonuje alt: Id wl.isnvmi Iłami. „Co można - to baeo&ył (Już po reOK>ncJe), to
sami"I Ta 1enerało1& ZAll&d4' mury łaźni )trzy ullry Za.
chodnleJ pękaJą ze staro,et I
„Patrąsu ·
w
obowiązująca
chyba. naJwy. byó może będzie trzeba 1.nowu
pn:eJawiła się
teatr. ale
pn:cnłeió
atlzlri
raźniej podt.'7.h remonlu .all.
Teru sala pn:y ul. Zaebodni.iJ „P1trą1I" &ię nl' zrataJ1'.
wyrłąda.„ hm„. okazałe. liwleWręC'I pnerlwnle. t\\it'rd7!1\,
io wymalowane iclany , obhe
nowe tie widocznie łeb młod()(fc! nnI
plótnena
bordo
wszlrstkle stare mury
boczne ośwlellcnle, nadały JeJ sadu
co 1ę zowie e..tetyisny wy. I &llłd maj" lakte trudll-04rl s
uzyskaniem włunej, ponądneJ
~l"d. A „utnie! Wybudowano
11U łeałralneJ.
pnechowalnie i 1arderoby, caPl"ZYl'Otowane
łe zaplet."Ze Jest
do nowej premiery. Naturalnie
opró~ p0kolku Zwt11zku Węd.
karskleao. który Jeat akurat na
drodze prowach11ceJ z 1arderoby na scenę. No, ale te10 Jui
u.m „P1tr"1" nie za.łatwi...

Opinie
strategii

w
•

I

•
sprawie
współczesne;

,,

T
(Dokończenie
:1

popr&ednlego numeru).

omimo
optymistycznych 01.nak dalszy wy.ścig zbrolcń jest. niestety, f ktcm. Od niedawna wprawdzie ma on
już nieco inny charakter. O
ile do roku 1955 było to doskonalenie konstrukcii bomb
atomowych 1 powi<:ltszanle
Ich zapasów. to obecnie cię
żar prac badawczych a
tym samym wydatków przesunął si<:
w kierunku
poszukiwania
tak zwanej
„broni ost11tec7.nei" . Jest to
osławiona na Zachodzie kon-

P

ccpcja „wojny za naclśnię·
ciem guzika" - wojny mię
dzykontynentalnych rakiet z
głowiC<tmi wodorowymi. nakiety takie Już są. Kilka z
nich wprowadziło na orbity
s11telitów Ziemi, a o tatnli;i
wystrzelona dala poczntck
nowej planecie. Obliczono,
że jedna taka rakieta wraz z
głowlcu wodorowa kosztuje
miliard
dolarów
(rakiety
„pokojowe" do
wystrzeliwania satelitów so oczywiś
cie dużo tui'isze) Pociski
międzykontynentalne rozwljajn ogromną szvbko~ć I
wchodzą w strntMfcr<: je~z.
cze nad własnym tcryto-

rlum,
co
zabezpiecza je
przed zestrzeleniem. Dopiero w stratosferze. sposobem
zdalnego sterowania, pocisk i otrzvmąją właściwy kierunek lotu I z szybkością
meteoru spadają na ccL
„Broń o tateczna" zmierza
do \vyelimlnowania lotnictwa ze strategii atomowej.
Nawet
supordźwic:kowe
„Convairy" sn zbyt powolne
i nie i:twarnn tu.in możliwości
orzenlknięcia nad terytorium
nieprzyjacielskie Równocześnie pocisk mlędzykonlynen·
talny wyda.ie sic iUż być ot tnim słowem . .jakle technika ludzka może wypowie-

EDWARD CASTEL

INTERWENCJA
(7)

w
o aodzinie 3.17 po połu
dniu bukiet
sp docluonów
rozkwita nad Port Fouad. O
północy miasto kst całkowi
cie w ręku Francuzów. Spadochroniarwm
pomaga
miejscowa policja, wspólnie
prz.esi.ukują
domy. Argument dowódcy francuskiego,
1.
j~t!i odmówią wspóldzia.
łania, flota anglo - fra.ncu ka o świcie zbombardu,e
miasto, był przekonywający.
Bei.pośrednlm pneloźonym
pułkownika
Chateau - Jobert j t generał Butler, AngUk, dowcxka całości oddzia·
łow
padochronowych. Bu.
tlt"I' z kolei zwraca się
dt1
gene.rała Stockwella.,
kióry

Je t na

pokładzie

T1/7le, w
połowie drogi między
Port
Said m a Cyprem. Stockwdl
łączy się z generałem Beaufre, który je t na pokładzie
Guatave Zede. Z kolei c,baJ
łączą się z generałem Keighthleyem na Cyprze. Gener ł
Builer zostaje upowa:tnion;
do prowa<lz.enia pertraktacji
z komendantem cgipsltim, o
swicle jego śm!głow!e<: lą
duje w POi't ł'ouad. ~amolo
ty wi.trzymaly ostn: liwanie
mlasta, gen<.!rał Ei Moguy
t·zeka, lei fonuje co 15 mi.
nut. Ale g nerałowie Stcx:kwcll i Keigthley n\• mogą ustalić,
w jaki Si><>Sób podz.!cl!ć odpowlednfo zaszczyt
prz.yji;cia kapitulacJl miQC!zy
Anglików
i
Francuzów".
Dziel na
ltawalk1 skórę
nlcdtw1cclzia, który je.;z.cze
żyje, Zaburzer.ia w jono.sferze utrudniaJą łączność ra.
diową.
Wrc3zcie warunki
kapitulacji z~lajq ui.godnione l przekazane do Port
Fouad. Są .:ictklc. Przyjeż•
dża

generał

ł:l

MOiUY

:t.e

swoim sztabem.
Gonera Uutlcr robi wszystko żeby ich upokol"zyc.
Kato im czekać prawie poi
godziny w
poczek !ni, z
które.i przezornie usunięto
krzesłll. nounowa Jest krótka. Egipcjanie nie chcą mówić o kapitulacji,
przybyli
w
prawic
tymczasowego
zawieszenia broni - mają
700 zabitych i wielu rannych, w tym kob;ety i dl!ecl
O trzeliwan!'? lotnicze.
uniemożliwia
udzielenie im
pomocy.
- Juh-lcj:;ze ostrzeliwan!o
minii.a & dział okr,towych

moz~ przynieść śm'erć

10.000

o„ób.
- Porozumiem się z Kairem - mówi &ener<1I I::l
Moguy, Udz.elę odpowiedzi
o 10.30 rano.
O 10.25 dzwoni telefon.
- Kair odi ·lUclł warnnkl
knpjtulllcJi.
Należy
sądzić,
ie gdyby
warunki kap:tul· ·:Jl l>yly la~odniejszE',
a
pei tr· kt.t.ićje
prowadzone inaczej gencrul
El Moguy przyjąłby kr.p1tularję
bez odwoływania ię
do Kairu. Lqdo-.vanie następnego
dnia mogłoby 11i<:
odbyć
bez oddania strzału.
czołgi angl<r!rancuskle przcjech łyby miasto szybko i
wydostałyby
sic: na szosę
prowadzqcą do Suezu.
Szosa ta nie była w ogó!t'.
względnie bardzo sł;,bo, broniona„.

• * •

Dzień

dl.ień
radio cypry j.kfe zapow!a:ialo inwa·
zję Eg:lptu.
Egipęjanie
podziewali się jej 12, potem 14
września.
Nic nastqp.ła.
Przcstall wir:c zwrncuć uwag(,: na ,,Głos Cypru".
Pierwsze bombardowania
lotnisk, koszar
I
innych
obiektów
nie
wywołały
w Port Saidzie paniki. ży
cie miasta plynęlo normalnie. Nawet ~ilny nalot na
lotni ko Gamll pod mia~l<'m
prZCS'ledł
bez
w!ęki::zego

w

wtażenia.

Dzień

,,

techniki woiennei

4 Jlstoparla był nle-

dzlel::t. Jak zwykle m!eJ <!owy h !gh-llfe zgrom:id li! si<:
na tarasie hotelu Casino.
Nieskuzltelnic b!alc obru~y
na stolikach, kolorowe lampiony, wytworne stroje, cicha muzyka. K<ilnerzy kr:qtają się bezgłośni_.

Nagle ryk silników odrzutowych. Orkiestra urywa w
pól taktu . To samoloty anglo-francu5k!e atakuj!\ baterie obrony portu.
Pierwsze snmoloty
nie
otwierali\ ognia. To p:-zynęta
dla artylerii przeciwlotniczej, któm ma zdradzić swoje stanowiska . Ibzprawiaj;-i
się z nią następne ma. zyny.
Oto bateria działek Hoforsa
otworzyła
ogiei1
Natychmia t jeden z iiamolotów
odrywu się od grur,y, nu1kuJe - gwizd-ryk, odpalenie rakiety, działka wy kakują
w powletn.e jak 1.abawkł, kanonfcny lrcą, jak
szmaciane lalki. Po dzie l<:ciu minutach inna bateria
zajmuje w tym samym miejscu stanowiska - znów ryk
nurkującego samolotu, eks.Plozje, batel'ia przestała ist-

dzleć

w sprawie szybkiego „Prawda" ze stycznia 1057 r. ły poziom wzajemnego zniprzenoszenia łudunków ato- „Stany Zjednoczone„. w żs szczenia sle przeciwników,
mowych.
dnym wypadku nie posiada- nawet przy tak niskim współ
W technice rakiet między Jq monopolu na m!ęd7.ykon czynniku „trnflania" jak 1
kontynentalnych
przodu.le tynentalne Pociski sterowa- proc. A ponadto - I przede
bezspornie ZSRR. „Ro3janie ne. W te.i dziedzinie Stanv wszystkim - nic ma JUZ
- pisał po wyrzuceniu srut- Zjednoczone Pozostały dale· dziś monopolu wiedzy. Oba
bloki śledzą uważnie swoje
ników komentator N. Y. „He- ko w tyle za nami''.
poczynania i nie ma praktyrald Tribune" - zawsze byli
Oczywiście USA dokładają
cznie szansy nu wyproduko·
słabsi od na~
w lotnictwie.
ro7.Dlatego chytrze i po cichu ogromnych w.vsilków, aby wanie rewelac.Y.lnel.
która
skoncentrowali swe badania dogonić Związek Radziecki ! strzyga.l11cej broni.
na technice rakietowe.i. A osingnąć „nasycenie". Wc- mogłaby zas-koczyć czy zaprzewidy- stać nieprzygotowana która§
my, upojeni lotniczą potęgą. dłUJlt zgodnych
orzespaJ!śmv
moment. gdy wań jest to sprawa kilku ze stron.
wszy tkie
tak kosztowne lat. a zważywszy. że „hurabombowce strategiczne stały ganowy Program zbrojeń ra• •
kietowych" (jak określil! go
się
kupą
bezużytecznego
sami
Amerykanie)
został 1,aszmelcu".
Potwierdza
to
początkowany w USA zaraz
Wojnv Ra stare lak histopo wystrzeleniu P1e1·wszef!o ria ludzkości. Ale wojny nie
radzieckiego sputnika, osią zawsze byly .Jednakowe. W
gnięcie „punktu
krytyczne- zaraniu cywilizacji walczyły
pótnioi
go" może bvć sprawą kilku- ze sobn miasta
nastu na.lbliższvch miesięcy , związki miast, narody. federacje narodów. U progu II
Już dziś
w Ameryce ob- wojny światowe.i byly już
serwuje się duże ogranicze- na całym świecie tylko irzv
nia w zbro.1enlach atomo- siły, które mo~łv ze sobą
wych. Na przykład wydatnie prowadzić wojnc na wlelspadły
zamówienia na rud() kf\ skulę: państwa zachouranową tak że przed- dnie. Związek Radziecki l
siębiorstwa za.1mulące się jej
faszyzm. Dwie pierwfze w
poszukiwanbm I eksploat11- obron!e podstawow)ch zasad
cją
zażądały
kilkuletniej wolności zniszczyły trzecią
gwarancji stałych cen zaku- siłę .
pu. Również - l to .jest JeAle
nad .światem wisi
szcze bardziej znamienne groźba je~l.CZC jednej, iitraszpowołano w USA
komis.ii:
Jrwej wojny. Wywołać ją
do Przedłożenia odpowiedchciałyby
siły
odwetowe
nich wniosków w sprawie
państw zachodnich.
„rozbrajania"
wyprodukoMarzą o niej pogrobowry
wanych bomb atomowych
faszyzmu Ale jeżeli w I wojpod kiltem z11i;tosowan!a un:e stciwkq było 12 milionów
zyskanych ta drogą materialstn!cń llldzk'ch, w II wojnie
łów rozszczepialnych w elektrowniach a.tomowych. Wi- - 52 mllionv. to tym razem
stawką byłoby ryzyko kntadać więc Już wvraźne ob.lawy działania „tenri! nasyce- strofy powqzcchnej. S1opnlowo r:vzyko stałoby ~ir; OC7.ynia" I chyba niedługo bed:demy czek11ć n11 jej zbll- w!stą konackwencją. Stopnio•o św! dorność l 1 kom"w!enne kutki w odpręż!nln
kwencjl obezwladn'ć musi
stosunków
międzynarodo
nawe~ najbardziej 7brodniczc
wych.
ręce, któ:c ch<'iulyby targnąć się na pokój,

•

nieć,

Przybywa nast~pna
ginie tak amo bohatersko.
t::ik sAmo bez.użytecznie.
Samoloty
nadlutu.lą
od
morw , zawrncnj;\ i:ad m!ust m I
dop! ro
wl>wcrni;
otwierają ogień , W · zędzic na balkonach, tam ach, w
oknach, pojawiaj11 się policjanci,
młodzi
ochotnicy
Armii Wyzwoleni Narodowego, otwierają do przclntujqcyc:h maszyn ogień z ltnrabinów, broni m::iszynowcJ.
pistoletów. Cóż mng11 zrob:ć
amolotom lecącym 7. szybkością
tysiąca kilometrów
nn godzin<:?
Niesamawitc, nierzeczywiste wi<iowi ko, .Jak halucy~
n11cja . Jak kolorowy, trzywymlaro\vy film
wyświetl ny
na najszerszym z ekranów.
Widowi. ko bo mlasto
„1mo nic joot atakowano,
wytwornym
I pan
na tai~ ie hotelu Casino,
przechodniom na ulicach nic
nic grozi, nie oni są celem
są tylko widz.ami. Pntrza.
W1C<'zorcm tego dnia radio cypryj kic co dwie g.d;,,i11y wołn: „Ob:watelc P.>rt
Saidu! Ewakuujcie
re.Jon
pla:iy równo! gie do linii
brzegu ni po ulicę Teufik"
Teraz chyba wybuchnlu
pnn1ka? Nie. I teraz ostrzeżenia tego nH<t nic traktuje poważnie. Kawiarnie p
z.o ·tają otwarte,
tak Jak
wszysUde klepy, m!C6zkat'lcy miasta w dal zym ciątt•i
normalnie
pracują,
bawi11
sic:.
Następnego dniu
o świcie
wokół
ista ~nJnią działa
A ootcm niebo •ta.i• 11!ę je<lwabne: jedwab ?.!clony. khaki, biały, czerwony - spad"cbrony wszędzie. Po połud
niu trkic same wlelob.1rwnc
bukiety wykwitają nad Port
r'ouad po drugiej stron!e kannlu,
Teraz w Port Sald~o wybucha panika.

paniom

Ale prawd1.dwe pl<'kło i:a·
c7.yna sic do.p1C'lo następnP.
go dnia. 6 li topn<l11 o świc•e
mmiast niebn s11 tylko samo·
loty - samoloty nurk~iiąr;e
?.
rvkl m - wyei m lin ków. Nie słychać już p>je·
dynczych eksplozJ i zll!·
wają
się
w jeden ctągly
wybuch. Robi • ię ciemno,
dym z płonących zbiorników
benzyny w parku E o prze·
łnnia słońce,
które świec!
Już tylko !;!abym
blaskiem
k :c:życa Lądowanie się roz.
poczęło.

Poprzedniego dnia w miero:zeszly ,ie: pogłoski o
Zć!v.."!eszeniu broni, o kapitulacJ:. To. co siQ dzieje jest
tym wlęk zą niespodzianką.
ście

(d. c. n.)

•

Co dalej? Cty, zapyta ktoś.
Po pocisku międzykontynen
talnym nie zostanie wynaleziona jakaś inna, jeszcze potworniejsza
broń,
tda11\ca
s;:anse rozstrzygnię;;:!a wo.lny na korzyść posiadającego
przewagę? Nlel Takiej bron!
już nie będzie.
Obecny poziom uzbrojenia, a zwłaszczfl
technika rakietowa, wykluCl.8 możliwość

roz.s.trzyinię

cla wojny, Nie nale!y tego
oczywiście rozumieć jako zaprzeczenia dalsze~o postępu
techniki. Tego zresztą nikt
nie zdoła Przewidzieć. Wystarczy wszBk. że dziś już
przerzut armii desantowych
z kontynentu na kontynent
jest wykluczony. Wystarczy,
ie dziś .1uż posiadane "rodki masowej ugłady osiągnę-

Nie jest lntwo zmit'nl~
sposób myślenia. Nic .Jest ła
two otrznsnnć sie z nieufności. „
Ale gdy ludzkość znalazła
sie pod pres.in hamlt'lowskie110 „bvć 11lbo nie być", stało
się jasne. że zmiana sposobu
myślenia - to właśnie „byf"
a .,być" - to wsp6łistnleć.
Droga do wsp6ł!stnlenia
jest prosta. Nakreślają ją
propozyc.Je radzieckie w paru lap!darqych punktach „J:?oszanowanie wzajemne ustrojów. zaniechanie prób z
bronią nuklearną stopniowo
rozbro.jenie. nawiązanie ży
wszych kontaktów kultura!·
n.Ych I wvmlany handlowe.i"
r oto właśnie teraz obserwujemy
kiełkowanie
tej
idei.
Opracował F.

G.

•m•••-••••••••••••••••••••• ••••••••••••••portowe ł helikoptery prze"ioily laC1Enle t ~oo.ooo ton
ładunków I prawie Ui00.000 ludzi. Nie obejmowało to ULOpatrunla dla Chin - równJl'ł

dokon:vwaneiro

drou

lotnJcza
(ponad HlmalaJami!) I wvno·
sza<'ell'o oneclt:tnle 50.000 ton
ładunków

dwóch lat..

TnAN 'PORT

r,CYTNICZY

W BURMll'!. W minione.I woJ·
ni" wvkorr.nt..inie lotnictwa
miało charaktl'r wvbltnle jl'dn()ljfronny - bo.Iowy
Prawie
Wl'lzvscy hlstorvcv 11 woJnv
'l(odnl 11a w oplnlat~h. te sitabv wojskowe - zar(1wno aliantów, jak I pań•tw o-'11 nll'słu.~7.nll' 7.ll'krrwnhlv koło11alne mo:Wwoścl
tran111J>')rtu
lotnlc·7<'1to. llvł \\'S7.l\k:i" .!td"n
front, na ktńrvm tran l)(lrt lotnlirrv ni!' tvlk<J bvł !llO owanv.
nawt'ł poefollal zdl'c.vdowa.ną Pl'"L<'WRt'I! nnd lnl\vml ~rod

ale

kami tran. n<>f'tu

front w

Burmlr.
PodczRs kampanii burmcń.
11klf.',I, od uudn"' 1043 r. do
<''lerwca 19H r„ a wiei' w O'Za•
•le 1 mlMlccy, umolot:v kana-

mleelccznlfl w cusle

O lle uopatl'7.enl11 dla Chin.
w st.osunknu do Ich osromnych Potl'"leb. miało w tvm
układzie charak~r raczej sym.
bollczn:v. to tranaport lot.nkzv
w kampa,nłt bunneń.sldeJ ata.nowil prawd'Zlwa
rewelacJe
w tf.'chnlct' woJenncJ. Wobeo

tej

ltchnikł. Japońl'zycy

szybko
u'Znall
sle za pobitych I
opu~clll Burme
re-z:vcnuJao 'Z
blokadv Chln. podczaa ll'dv lrb
front
na Pacyfiku
Jt.nC?.e
pnez H mte1łec:v wytrzymywał

olon.

amt'rvkańllkłt'

TN>t'etvMnłt samolot o

no4·

noś<'! 3 łon:v ładunku mote zallapłc!
&-10 rtętarówek tero

1a.me1ro tonaiu Oczywfjcle doln-ey to ntuaC'JI. w któreJ
"ti:tarówkl l)(llluwaJa sle 1>0
drOV.!\Ch bltYt'h w t.akłm Hstawłenlu Jt'dnak samolot eko-

nomlc-&nle
kalltulaeJI,

nie

wyłrzymuJe

Wnakłe

stb kam·

p&n.ta too:.ry
ale w tert'nle
1zC'lerólnte trudnl'm - Jak to
miało mleJsre w Bunnle. okazało r;le.
że 1a.m()lot moł.e z.
1>1>wodzenlem

ZMtl\nlc! 30-50

cletarówek I To t,zvnllo 1ro Ju:t
f'l•o1 omlcznlc qpflu•aln,·m. nawet bardzo oplacalnvm. Natomlasl Sl)'bko~6 I elastvosnośó
da.-taw l0Lnlt·zi1·h oraz prak11leo11Ta.11łC'ZOftc

tvcznte

wośrl

ki

I

mołlł

r01.nnf'lilrzt'nlanla walUdl'n.anła

najmniej
on.:vcot.owan:veh
onnktarb bvlv eeystym z:vakłl'm 1tratew

11Jc711~ 1n

I.Ista

ładunków

przewoto-

11vch prze-i samolotv w kft.mnanli burmrt\sklel ft11t bardw
oba-zema. I oi>róci •Onetu I
:r.aopatnenla
pod.lltawoweA'o
(tvwno4~. amunlcJa. broi\ ree7na, umundurowanie) obe.fmu.fe
równl•ł „Jeep:v". lrkkll' cldarówkf, mk>tar.u mln, d7Jłll&

pncolwo&ncec-ne. małe opancerzonr. lran11l)Oriowce. prefa•
br:vkowa.ne baraki mlNZkalnc.
paliwo Pl:vnne.
ZaałulfUJe na
uwac„ fakt. łe Oll'l'Omna wfelr-

noM

alfancktch

oddzlalów

operuJ~c:vrh w Burmlr. przez
dłull'le młeMlacl'! '&&Ołlatr:vw•n•
była we w1zy1&ko wYlaomie •

powieirzal

DRAMAT W TA TRACH
(Doko1\czenle

ze itr.

1)

tych braly udzial oprócz ekipy polskiej, także t c:echoslowacka, szwajcarska oraz austriacka.
Wawro pozostawił po sobie jak najlepsze, serdeczne wspom1iienia przyjaci6t i znajom11ch. Byt skrom'l'll/111, uczynnym, odważn1nn 1portowcem i ukocha'l'll/m synem.
Bardzo ciekawii pam!qtkę, jakq, zostala po tym taterniku Jtanowi dziennik pisany przez mego podczas
tragicznej w skutkach w11Prawy. l'isat on go prawie efo ostatniej chwili awego życia. Redakcja postanowila
przekazać swoim czytelnikom
obszerne fragmenty
tego ciekawego pamiętnika. ilustrowani
zdjęcia mi
1oykonanymi podcza! 03taMleJ w11praw11 przez Stani1lawa Wawrytkę.

„W dniu 9 kwietnia 1958 r.
'tl'yruszyła grupa. 1zturmow"
s Tatrzańskiej Łomnicy na
Zdziarską Przełęcz, 1kĄd o
sodz. 6.30 przedarła 1lę na

Grai\ Tatr.
Skład grupy szturmoweJ:
Krzysztof Berbeka, Michał
Gajewski, Stanisław Wawry.
łko I Ryszard Wawro.
10 KWIETNIA 1958 r. O
rodzinie ł rano pobudka.
Na śniadanie: kawa, bułki,
bard11.) smaczny dżem, masło.
Nl*sze buty są zmarznięte
„na kość", jeszrze z poprzedniego dnia. Jest mroźno,
zaczyna padać śnier. Wychodzimy z przelęezy pod KOP:t
o godz. '7.20 idąc na Jagnięcy
Szczyt. Warunki BI\ bardzo
trudne, śnieg głęboki (około
łO cm). Pod śniegiem szreń
łamliwa. Na Grani skala pokryta świeżym puchem, dużo spadających lawinek. Na
Jainlęcym Szczyrle
je te· my po 11. Tam odpoczywił
my i spożywamy po kawałku
cl\ałwy, cytryny, pijemy sok.
W partii szczytowej asekurujemy się linami, zejście na
Kołową
Przełęcz jest
bardzo trudne I niebezpieczne.
Pada bardzo gęsty inl„r.
Mamy całkowicie przemoczone plecy, kolana. Rrzygnujemy z cłalszeJ droll'i ze
względu na
coraz wlękS?e
nlrbezpleczeństwo.
O ll'Odzłnłe 13.00

111aJduJe•
my z trudem mleJ1ce na biwak na Przełęczy Kałowe.I.
Przygotowanie
platformy
trwało około półtorej rodzi-

ny, Ubrania są Już calkowJele mokre. Snier Ypie Jak
opętany,
zasypu.Je namiot.
Mamy bardzo mało paliwa,
Skromny obiad sklada się z
soląbków z puszki I herbaty, O 19 gotujemy kolaeJ(,
1maczna zupę, Naszym niezapomnianym kucharzem Jest
Staszek Wawrytko.
11 KWIETNIA 1958 r. Kołowa Przełęcz. Po zbadaniu
warunków, które stały się
bardzo niebezpieczne (dui.u
slęboklero 'nle1rn), postanawiamy zrezygnować ehwiluwo • dalszego marszu I przeczekujemy ealy dzień susząo
mokre ubrania własnym cie-

płem,

12 KWIETNIA 1958 r. Ko-

łowa Pnełęcz. Poranek powitał nas pięknym słońeern.
Wstajemy późno, bo okole

l'Odzlny 8.30. Po malej prl1ble stwierdzamy, że dalszy
marsz Jest niemożliwy (toniemy po pas w śniegu). Brak
ływno cl oraz paliwa zmusza nas do zejścia do Doliny
Jagnięcej po bard:ro lawhu.itym stoku.
lł KWIETNIA 1958 r. Pobudka o godzinie 3.15. Z Doliny JagnlęceJ wychodzimy
o 5.30. Modra Turnię osiąga
my w trzy irodzlny późnirj,
a w ciągu dalszej godziny jesteimy na Modrej Przelęezy,
Tero dnia następnymi nanyml podetapami były Kołowy Sz
t. Czarna Przełęcz I Czarny Szczyt, który
zdobyliśmy o 13.50.
15
KWmTNIA 1958 r.

Krzvsztof Berbe1ca, ratownik zakopiańskiego GOPR-u

WTO~EK.

Wyrhoclzimy

o

l\lirhał i Staszrk wchodzą na Snil'iną Przrlęc·z. O

'7.30.

Rodz. 8.15 Krzysztof i Ja zdobywamy Snirźny Szrzyt, n.istępnie Lodowy
Zwornik o
rodz. 9.20. O 10 Szczyt J,oclnwy, po ll'Odzinie Ko1>e Lodową. Cały
<"Zas 11zliśmy po
starych śladach. Z 1,odowcRO na l{opę I,od!lwą szliśmy
śl'iśle
Granią, która
była
bardzo trudna, musirliśmy
asekurowa(· sic linami.
Kwadrans p!l 12 jc!iteśmv
na llarnaskich Turniach, n· 11tę1mi<' o 13.10 n;i tzw. Biał('j Law<•<'. Na O try idziemy
we dw!1.ike. tzn. Krzysztof i
Ja Sz!'zyt osiagamy o godzinie 17.45, po czym zjeżdż my
na PI'Zełęcz, a dal<'j żlebem w
d(1l na Strzf'lrc'dc Pola. W
Namiot u·g wzorn nami(}/lt himalajs/·!cgo, projel ·tnntrm byl Krz11ntof nerbe/.:a
tym czasie Michał i ~Haszek
wyc·hodzą
na
Jaworow:l po dachu to na.lwlęksty sytuac.ię; i'ć sh1d rzy zo· wiatr tak jak Wl'zoral. JtdPrzeli:cz i ,Jawnrowy Sz<'zyt nasz wróg, nowy 011ad.
stać? ' . tajemy, Nichczpi<'·
nak około t:ł u. pokoiło
lę.
by zl'jść ri>wnicż na StrzeRano jest cirplcj - 2° C, rz 1'tstwo lstnic•jc w dal zvm J\lgły snuJą si w dolinie.
lf'<'kic Pola.
pada gęsty śnieg, je· t moimi, ciągu. snicg 11ada, nic tcty, Jest znacznie cieplej.
Biwak zakładamy pod Za- Kirrownik wyprawy Mich.il dalrJ.
•
O godzinie 16 wyt·hodzimy
wraciki<'m Rciwirnkowym,
22 KWIETNIA 1958 r. dwójkami na Gerlach I BaGajewski mówi. że dalstc
IG
KWIETNIA
1958 r. chodzenie je t hardzo nirbe:WTOREK. Tak jak przewi- tyżowie1·ki. Warunki są. bar•
~RODA. Zawracik Ri1wle11pieczne. W ciągu cłnla hrl dywalrm namiot jest cal· dzo niebezpieczne. Toniemy
kowy, Budzimy się o godz. przerwy, o godz. 12 jest jui.
kowicir zasypany. Le:hmy w świeżo spadłym,
ypkim,
'7. Zostawiamy namiot i w ze 25 cm świeżo
padłego,
Jak w katalcumbarh. Kon· lawiniastym sniriru powyżej
dwóch grupach wyrhodzimy bardzo
strultc•ja ramowa namiatu l10lan. Kilka razy czuJemy
sypklrgo
śnieg n.
o 12 na Mały Jaworowy. O Chwilami wit'k silny wi,1lr. napieta jrst do o -tatni1·h
tąpnil)cia
p!l<l nogami. Po
13.20 osi;igamy Wschodniol Przewidziany d11 zlłobycil\
granic· wytrtymałoścl. Ci.i· nieudanl'.I pr{1bie wracamy
lł1iwienkową. Turnie. Poprzr.z
Gerlach, HatyiowiN•l<i Szci\'I sno w namiodc je t tak. 1e da namiotu, jc-steśmy trochę
Przrłecz lłówienkową, Grai Kac•zy Szczyt stoją ni'nic• można sle poruszyć, Mo- zawłl'dzeni ..Jak trudno Jest
niastą
Turnię,
Awistową
tknięte przez na . I><> 11unkt•1
kre zwały ··nil'gu cisną. na zwyciężyć góry!
Przełe<'z docieramy o H n„
żywnościowego
11od Kozi'\ nas przrz cienką Śl'iankę naSwi~towy Siezyt. PowracaCzekamr co przynle le raStrainicą mam. jeden cłziei1.
miotu. O godzinie G wstajemy do bazy. Pada mokry Dwcijka z grnpy warszawnek. 'oclł trochę wieje I Je!&
lini<'g. Jeste "my przemoczeni. skiej poszl3 SJ>rawdzić C7Y my, odko1111Jrmv namiot. f'O mroźniej.
zajmuje nam około dwi1ch
G upa pomocnicza suszyła Jest
możliwość
przejscb godzin <'Za u. Namiot prze23
KWIETNIA 1958 r.
nam rzeczy w schronisku Gerlacha.
no ·imy z tego niebezpiec:rnc- SRODA. Jak zawsze iobud„Zblijnlcka Chata".
17
KWIETNIA 1958 r.
CZWAKTEU„ Wychoc.lz1my o
9. Jest mglisto, pada drnbny
śniell' z deszcz<'m. Grupa pomo<•nlcza pomaga nam wyniesć część plecaków na Ro.
chatkę o godzinie 11. Prz"chodzimy przl'z: Turnię nad
Rochatką. Dziką Turnię, Polski Grzebi ń, Chatę W oką,
Litworową. Przełęcz. Litworowy Szczyt, Wlełleką. Przełęcz I Wielicki Szczyt. Po 17
schodzimy na biwak tlo Doliny Wielickiej. Razblfamy n:,.
miot i prcibujemy rozpalić
prymusy
benzynowr, abv
podsuszy1\ namiot i materace"..
011ada ciężka, mokra mgła,
prymusy nie chcą się palić .
•Jest bardzo zimno, mokl'O.
Nie możemy zagotować na.wet manierki herbaty, a zaraz mają wrcielć Michał Gaje~ski I Staszek Wawrytko,
ktorzy poszli na Wleliekl I
I,itworowy Szczyt aby przy~otować częściowo drogę na
Jutr:iejszy dzień.
\\.lecwrem zrywa się sllny
wiat!', pada śnieg. Pozosta.
wlone mokre wiatrówki zamarzaj<\. \\'iatr Jest bard7.o
silny, ur.iem:1żliwia WY.iście
Uyszanl \Vau•ro (z leu•ej) i Stanlslaw t\'a1cr11tko na trasie
z namiotów. które sa całko
W pół godziny po Ich p11- go miejsca na małą morenkę ka o rodzinie 6. GotuJem,
wicie zamarznlete. Tym razem Krzysztof ugotował bar- wrocle runęła lawina tym poniżej, gdzie będzie wy- bardzo skromne śniadanie.
chodzili. dmul'h. lecz za to bezpleez. Będziemy próbowali przedod1.o dobr:\ zupę pomidorową, stokiem, którym
po Je.1 spożyriu humary wy- Lawina urwała się z Baty. nie. W nncy ws:i:yscy bardw stać się przez Przrlęcz pod
żowieckiego Szc1ytu, ze zła
raźnie sie poprawiły.
denerwowali sic. czy czasan11 Drągiem pod Kozią. traźnl
18' KWIETNIA 1958 r. do doliny, gdzie stały nasze nie porwie na lawina. Po· rą.. Jednocześnie Kr.zy ztot
namioty.
PIĄTEK. Ranek taki Jak noc,
woli osacza na niejasne po- z Kuliń kim (z grupy warO 14 usłyszeliśmy cła.Icki czucie niebezpieczeństwa.
Jest tak samo zimno, wle~e
szawskiej) mają wy.iść na
odgłos.
Wyjechaliśmy
z
silny wiatr I pada śnieg (kurDdsiaj od rana wlał silny BatyżowickJ i Gerlach„.".
nlawal. O marszu nic ma. Krzysztofem - o kilka meod namiotu gru11:v
mnwy. 7.gotowalilimy ~niada trów
W t11m miejsc-u urywa się dzienni'-: pl any przez
warszawskiej
'flrzetol'Zyla
nle I ~Pimy w dałsz:vm cląl:'u
R•1 zardc1 \\"uwro, Tego fClitalnego dnia o godzinie 14
!Ile lawina. Wysta.ie tylko
1mdczas dnia . .Jest tniehę cle.
gdy Wawro , Gajewski i 3ede11 z arupy wnrszawsk1e1
.ll'den czubek namiotu. po
ple.I niż w nocy.
szli zdobyć Przełęcz poci Drqgiem, zupełnie 11iespochwili wołanie:
„Michał!
Martwi nas, że pogoda nie
clzie1rauie :zes lu lau:mu . . Ga1ewskiego i Wa!l'ro przyhodżcle,
Je tPzmienia się, jeste. my bardzo Krzysztof!
sypal foleg, trzeci uratował się pod tzw. zestrzalem
~my za11ypanl!" Szybko odopóźnlt'nl, a musimy wcią.·i.
skulnym.
irrzeball!imy łeb. 8~·11 unll''je zcze czekać.
ruchomlrnl
w wolm
na·
Akcje "atunkowq podjęla T1atyclimiast grupa Berrn KWIF.TNIA 19511 r. sobeki, Wawrytki i Kullń kiego Najszybcle1 odnaleziono
ROTA. Przez eałą noc wie.le miocie. na szcześeiP powlPtrza mieli dosyć, Ich 'piGc1jewsk1egr1, który zdołał wystawić rękę ze zwalów
silnl' wiatr ze śnleiriem. Ra.
wory i pll'eak'i pn:enleśll
śnicrrn. Nat11c11 miast też rozpoczęto poszukiwa1iia
no sytuacja nie uleira popraWawry. NiC'stet!J „aró1vno grupa s·turmowa zakowie. WstaJemy dfl~ć późno. śmy do nasz<'ito namiotu.
Musieli zszvwać
namiot..
pia1i ka 3ak i warszaw ka nil! posiadal11 sond lawinobo doJ>icro o g-odz. 9. Deeydnw11ch. Po lano więc po czcskq Iforskq S!użbę. W mlę
Jemy, że przeH(•ie Gerlachu byt pollarty, 3 godziny szu·
clzyczasic po 15 mi1111tnch :znaleziono ślad Wau ry.
kallśmy bwnoścl. bl'nz~·ny
od strony Wlellrkll'j Dollnv
Po odkopaniu natychmiast stosowano sztuczne oddyI rak6w. Szeze~elem lawina
Jest niemożliwe.
chanie (okola 5 godzin). Niestety mimo sztucznego
nic nie 7.ahrała ze <ioba
Po l'lledemnastej wychodzi. Krzysztof na1rntowal dobrt•i
odd11chiulfa i zastrzyku pobudzujqcego pracę serca
my do Batyłtlwleckie.t Doli- znpy. Wiał silny wiatr. l,azrobionego przez prz11bt1lego lekarza czeskiego, nie
ny. lt'dzle o i:-odz. 19.30 usta- wlna, która 1e11zła I zła poi:-o·
udalo się przt1wróclć Ryszarda Wawro do tycta. Cialo
wiamy namiot, tym razem da nodzlalaly na w. zyslkl<'h
tragic"'nie zmarlego tatenilka przevileziono do Zakosuchy, prz;v.lemny. Pełni Je- bardzo deprymu.laco. Wszy.
panego, gdzie spolerteństwo zalwpiańsk1e 1tr•qdzjło
stt-!imy or>tymh:mu na aaJ. 'ICY r>0cz11llśmv. iP Jest tle.
uroczysty pogr eb. T11m traglrznym ep!logiem zakoń
błlł.sze dni.
czyla się kolc>jna, ale nie ostatnia wyprawa majqc•
Istnieje trl'Tlźba lawin. l{tóre
20 K\VIF.TNIA 1958 r. NIE·
za cel zdobycie z1mef calej Grani Tatr.
moira nle"Podzl<"wanle
po·
D?-IELA .•Tuż w nocy o 3 ro- wodowaó tralt'edię.
dzinie usłyszałem bębnienie
Kiikakrotnie anallzuJem7
ODracowal: ALEKSANDER NIESMIAL?ll
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FRYZJERZY,
CUKIERNICY
I OPINIA

padkach innych bywa szczerze l słusznie zatroskana o
losy kultury w naszym mle6cle.

1pó1.n!a alę zawsze w 1t-01unku do niooflcjalnego. Zdumiewająca

DOKONCZENIE ze etr. 1
hoop" nie wyłączaj~ rektorów wyższyrh ucuJnl".
Biedni 1wzenl przysu.Joścll
Uczyńml" roś dla nich. My
ludzie dnia <lzisicJszeiro zna.
my pnynajmnltJ mecha.nl'lm
d7.lnłanla
mlcjsrowc.>J opinii
w sprawarh kulhu·y I możr..
my iro, bylo nie było, przed·
tawlć
na użytek potomności.

Już

Sokrates mawiał, że ła
utrzymać na języku roz.
żanony węgiel niż tajemni·

twiej

rę. Mawiał, oczywiście, pod
adresem miasta. wydzlelonero ł,ódż, gdzie śrbny maJl\
uszy, uszy mają OC7.Y, a o·
<'zy ' ~rh, który pr.r.enlka
nafgrnbsl.c mury. Skutkit•m
tych wla 'ciwoścl oflc.falny
nurt życia. naszero miasta

przepuszc7A'\lność

murów, brak okirn I dr:r.wl
w mieście sprawiają, że nim
prasa, radio czy telewizja
otworzą usta, już opinia. „ga·
dana" wszystko wczrśniej
oceni f skomentuje. Za.nim
się oflc.lalnle ogłosi, już wcześniej wiadomo, że naczc.>lny
rtdaktor pójdzie w dyrektory, dyrekt-Or w redaktory
zwykle, prezc:i będzie naczelnym, a jeszcze Jedc.>n dyrrk·
tor Jeszcze Jednym dyrektorem, tylim p;dzl indziej I tak
się

suzi;śliwle

odświeżają

kadry. Jak bowiem wiadomo, każdy nadaje się na stanowi ko mnlejszefl'O czy wie·
kszei;o wod1,11. lmltury po<l
warunkiem, że tc:o slanowlsk;i, dct:id nic l}lastował.
W11zy tkowlC>d.zą.c.a. opinia.
„r.adana" przetacza się w ta.
kich wypadkach z bukiem

WŁAMYWAC ZE
CIĄG
I
c z y Ii I
DALSZY

o

ZE STR. 1

popn:ez kawla.rnle, kluby, lokale związków twórczych,
wywraca na nice żywych I
umarlyl'h, zabija I pomaga
oz. martwych powa;tać, r.ndzie·
la laury i cięgi a nade wszystko ocenia. ltażde wyunrunie - nowa książka, premiera w teatrze, wystawa plastyków, każdy twórca ma. na
tym targowisku swo!ch przy.
jaclół lub wrogów, co prawda nie zawsz.e s:r.czcrych, albowiem Interes - Jak pisał
La Rochrfoueauld - przema.wla wr.zystkiml językami
ł odgrywa w!lzystklc rolf', nawet rolę bc:dntl're owności.
Mamy wh:c tu do czynienia
z nie utrwaloną, nie zapisaną
opinią, ze swoistą
polltyl•ą
kulturalną, która w hardi':iej
skrajnych wypadkach prr.~·
pomina. mnle dzleclto, też jc~t
7.aopatn.ona z Jednej strony
w krzyk, a z dn1glcj w bralc
odpowiedzialności.
W przy-

Natomlut prua I inne In·
styturjona.Jne organa opinii
publlcmcj, chociaż trafiają
się chwalebne wyjątki, pn:e·
mawia raczej 7Jlrr1knlętyml
U!ltaml. Przemawia o tyle,
że c~ tam notuJt\ rejeetruJe,
składa wyda.nenia kultural·
ne w kupki, każda 1obie. I
ot-0 dowiadujemy się, że teatr wystawił s;i;tu.Iu:, która
była dobra I pożyteczna, gru·
pa artystów wyet.awiła rewię, która była dobra I po·
~ytcczna,
a plsar,1; wydal
l1sląikę. która Jest dobra I
zowaną
opinię, trud.no bopożyteczna.
Wszystkie f~kwiem brać pocl uw&gę to, co
cikl pływają w letniej wo· trudno do trzcc.
dzle, która t~kże .le. I dobra
i po:iytcc:rnn.
Przemawia
Aby zaspokoić zupełnie nazamlmiętyml u ta.ml o tyle,
tur Iną ciekawość pomówmy
Ż(• nie wartof<'iuj , nic oce·
J uzo o tym, J'llde właści
nla, nic chwali i nie odrztt· wie imchodzą d.:r;unld Pł11obiema opiniami.
('a, lecz pływa w 1 tnlej wo- mlędzy
dzie, ldóra Jest.„ Powiedzl.aJ Dwojakie. Po plerws'l:e nie
Tercnc.ftt8z - dzislnJ przy- mhcdzą we 11-. Przykłady?
Proszę
barclzo! Literatów,
mllnosdą zyskuje s!ę pr.i:yjaclół, a m1iwicnlem
praw- krytyków l publicystów na·
dy nienawiść - nie Jestem azego mlll!lta. spotkało upojednalc pewien. rrr,y miał na korzenie, ni<' przyznam> Im
nag-rody. Opinia „gadana"
myśli nasi:ą :tlnstytucjonall·

• • •

Po kilku miesiąc11ch mili·
cja zostaje zaalarmowana, iż
do !<klepu PSS nr 45 dokonane zostało
włamanie I
skrndziono towary na eumę
ponad 40 tyA, złotych.
Do s.klepu przyli:ga ogrńd.
Od strony ogrodu właśnie
przebito w murze dziurę,

RA ZA... PÓŁ MILIONA

• • •

w,erzcl w1~. te z niejakim wuusz.en.en brałem do
ręki akta spr•wy z,atytulowane „Włośe1ański i inni, ze
wzruszeniem, z jaklm bierze
sic; do ręki antyk po dtlś
dz. ń czemuś tam &łut cy, z
jakim o ląda slę samochód
przed lat
kllkudz:lesi c.u
dz..eln!e lawirujący Po ul!cy,
z scntym ntem, z jakim
zawsze odnajduje lę stare
kFztnłty, żyjące w dtlsiejszej
epoc •
Wyobrażcle
sobie bandę
włamywaczy posługuJqc11 &lę

fomem, wynosz14cą towary w
workach, zbierającą się n
melinach 1 melinującą łup u
paserów. Wyobrakle a;oble
ich swarliwe kochanki z nic
lndn jakim tempersmentcm,
scener ę podejrz nych knajp k, ciche kroki w 1kar-p t·
kach, łomy w ?ap eh.„ W zystko trącące jakby „Operą
za trzy 11rosze" albo p11mlAtnlkaml
„Urke-Noheln lka".
OSBd!cle to t rat w mieście
Łodzi w roku 1958-l:J511 - a
rozgrzeszycie mnie z nikłej
scn~cyjności
tego, co chcę
opowlcrlzieć.

I<'achowcy - krym!nol-Odzy
zdcn rwowaliby się na mnie
w tym m.ejscu. po'A'iadając:
„A coś pan myśl ł, że nl ma
zawodowych
włamywoczy.
1rad cjoMlnych w folklorze
ł m todoch dz:l.ałań elbn te
je t ich mn•ej nit „nowocze nych" afeny tów I gan11sterów?'' Nie wiem - odparłbym.
Ważne
Jest bowiem to, że w śwlaclomośd
mojej. a 7J!jJcwne 1 cz.ytelnlkó,v tnlde rzeczv brzmią jak
sł.art!, z d~\\'TIB ograna płyta.

•

•

•

Jesienią 1957 r. nieznani
prawcy włamnli się do ma·
ga:zynu
Przed lęb!orstwa
Hurtu Artykułami Impor-

towanymi z ·aneRo „Centrogalcm" i &kradll pokafoe
partie tor bek damskich. r~
l:aw!czek or11z m. in. 8.499
ptie~ek kamieni do zapalnicz i:. Lączne traty wynikłe
z włnmenla wyniosły 148.120
:z.ł.

SprRwcy dostali !Ile do
TMRR7.ynu przez Mkratowa·
ne okienko umie zc:r.one 2,5
m. nnd ziemią. Wyg;ęll oni
krate. wes7.ll dn mau:nnu l

Ili

tą

~mą drogą

wynieśli

to-

Śledztwo

:zostaje

umor.zcmei

Przestępcy zwyclę~yli.

w11cy.
Milicja zbadawszy terei i
dozn wszy fiaska pny po.szuldwanlu śladów odcisków
palców itp. wnotC>wala j€<.I·
n rz~ dutej dla dobra
śledz.t 1.1a wagi: w przedaty
nic znajJowaly SIC: jCEZCZC w
ogóle tow.ary tego gatunku,
j kie zostały wykradzione.
Czyli pojawienie się gdzlekolv.1ek taki flO rodz.aJu torebek lub rękawiczek st nowlć bęcltle do konały ślad.
Na razie rozpoczęto „penetrację środowi kow11". Milicja, zbadawszy
tcchplkę
przesti:pstwa
zastnnawlała
się, kto ze znanych jej ludzi
świat.a przestc:pczc o mógł
by być w to zamie z.sny.
Prze luchany zo t je np, niejaki St. 1\:. - ślusarz z zawodu, inwalida tniclnlący
się
nielegalnym handlem
w zel}(le.l maści ł lega!·
nym handlP.m owocami n
bazarze.
St. K.
podoje
alibi: handlował tego dnie
do wleczorĄ ria ba1..arze,
potem był u ewego kumpla
„Mariana" (nazwi•ko mu nie
znane) i pili wódkę, nocował
u pewnej pro tyt ut kl
(adre!I bf;dzie Wam nie :znany) i od rana znów handlował.
•
Alibi ro faje sprawdzone
u owego .• Merlana" i pro!>tytutki Otylii M. Wszystko sdę
'Zgadza,
Milicja przesłuchu.le htdtl,
którzy widzieli ślady włR
manla, bądź znajdowali się
w pobliżu. Ktoś widział nawet samych włamywaczy,
pt7.ynajmniej tak mniema,
aln było clemno l nie mógł
~eh rozpoznać .
Dyskretną obserwacją ota~

czn się pracow11ikć1w maga·
zynu i fch rodziny.
Raz l drugi wywl.edowcy
penetrują
~ódzkle
bazary.
czy czasem ni pojawiło się
na nleh cokolwiek ze skrad:zloriyC'h towarów. W zy&tko
n prói.no.
Organa śledcze decydują
się na ck. peryment. Ma on
odpow!ediieć na pytanie, rzy
w ogóle można było odgiąć
kratę na tej wysokości i co wafoleji;ze - czy prze?.
f&lnl l cy otwór mógł przedo tać s!ę czlow1ek. W t ·m
celu odtwarza się j kby .l e·
szcz raz cala czynność whmnnla. Eksperyment dale odpowl<'dź tw rrrlt.ącą
było dokonać
tego

z zew-

nr,tr7.
Na tym sprawa

urywa.

się

Możn;i

•

•

Korespondencyjny Iturs

Języka

PlastycZUCifO

rcdnkcją
HENRYI~ A ANDERSA

pod

przez którą wyn!"siono towary. Mur był półmetrowej
grubości.

•
Zarmc.a ale rzęsto 111.tucc
Mówiłem ostatnio o „Mw
W ogrodzie znaleziono pił
Po kilku mitslącach: wzor:.
nowoczesneJ ubóstwo treści, mantycznym" obrazie Goyt,
kę metalową, która służyłR
cownitl CETEBE, Narutowiczy 11ł11unle? Nill zdarzy!o Z biedą potrafimy odczyta~.
do wybierania z muru z.acza 13. Znajdują się tu poalę Jeszcze, teby autor Ja· gdzie się to dzlefo l w jakim
prawy i trochę ro:z.sypanych
jcclynl-ze sztuki
towarów
kiegokolwlclt dzieła artyaty- mniej więcej okresie. Ale.
I. d"ce próbkami ..rtykułów,
towarów.
cznc.r:o potrafił w powhldzleć bez dokładneJ
:r.naJomołel
Milicja znów celuje na
kt<"r~ bqdt chcemy importoswnją Ideę bez nlec!omówlcń, ltlstnrll nirdy nie zgadnie.ślepo.
Przesłuchiwany jest
wać, bqdt eksportować. Wła
do ko(1oa. · po9t:lwić wszyst- my, kim sĄ roz..~trzeliwanl I
niejaki Z, W. Następują dal·
mbn(a dokonano Identyczną
kie kropki nad „I". Zaws·1.c za co giną. A n'csr.tą, czy
sze przesłuchania. Nic nle
tcchnlicą co poprzednio, Nazostaje pewien
margines, nam to koniecznie potriebUWĄ to pr:zypus.zczenie, te
wnoszą.
który ~pełnie musi fanta- nr? F łtt, lttóry wydanył lę
I oto przełom w cale.l tP.J
mlllrjR ma do czynienia 'Z tą
zja odbiorcy. I chyba tak tak dawno, osoby, o których
11pl'awie. I wrześnlłl 1958 r.
11am bandą. Oczywlś·:ie jest
Do nkt &prawy przybywa lato dość luf.na hlpoteha, jako
fost dobrze.
nic nie wiemy - nie to nu
koniczna notatka, ii tego
żu tlo~tawanle się przez ok·
Wdmy typowy obraz re- przecld interesuje w dziele
no j.o odgięciu kraty, nie z •
właśnie dnia milicja otrzyalistyczny, tak zwany „z sztuki. •
w~ern w sobie nlc s:zC'lególmała poufną wiadomo!lć, ie
problemem". Chocla:thy l\fą
Chodzi nam o zaaadę, o
włamania do sklepu dopuś·
nlc pccyflcznego.
teJkl. Jest noc. Na Wawl'lu ludobójstwo, buntujemy •lę
cil!
się
ZI}Jlni
w
Lodzi wł11·
SkrEldzlonych towarów o·
odbywa ale bal. O czym my- przeciw przemocy,
Obraz
mywacze rccydywiki: Wikczywiścle znów nie me w
śli Stańczyk - aamotny, za.
Goyl przemawia do nae nie
sprzedaży w
kll!pach. MO
t~ Włościański, Stanl!llaw
dumny ł posępny? Powin- Jako llustracfa konkretnero
odnajduje w magazynie jAKnap I Czesław Jędrzejczak,
niśmy
wierzy~.
o &Pl':l• zdarzenia, leu Jako eymboJ.
klcś odciski p Jc6w I odcbk
którzy towary ukryli u pawach wielkiej wagi, o losach Symbol Ideałów, które uznaobcasa. Okazuje slę jednak
~erów Tomasza S. i Ryszar·
narodu I państwa. A mo:te jemy, które powlnnlłmy uda St, Dalej, że sprawcy
potem. t.e są one nlerozpopo prostu n1unlęto go z to- znawać,
wiedza. że ~ą przez MO in·
tn walne,
wan:ystwa I blada nad wlaPrz:v.frzyJmy się teraz o·
tcn~vwnie pM1.ukiwanl i uMilicja
~J>Or7.l\dza
ltstQ
1nym upokorzeniem?
brazowl PJcaua. Z JedneJ
jedenastu podrjr:r.enych.
W
(Dokończen!e na str. 9)
ludzi
.__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __..__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

u

mle~1.kanlach

światka

prze. tr,pe"Zego
przl!'Prowa- ~
dzone zostają rewizje. Wynik ws'lyt.tkich rewlzjl negatywny.
Nastc;pu.ie żmudne l nie
dające efeki11 przeshtrhiwan!e ludzi. którzy kręcili się
w pobliżu: palaczy pracuJą·
cyeh tu w nocy, ślusnr:iy doko1iuJącveh jakf Plś reperadl
rcbotn1kó v budowy, st kająreJ
się
z
wieżowcem
CETEBE,
nocnych dozorców. strażników ze spół
dz'<>ln! „Czujność".
no1.0rcR podaje nazwl11ka
ludzi, którzy się tu w ostatnim ew ie krc:c!ll po nocy j11k1~ inżynier gorai.uje tu
samochód, pracownicy blm
z \\dflZOWCa pewn i nocy pili
w obrębie kompleksu gma•
chów
wódkę,
m11ga7.ynler
przychodltił w świc:te. Okazuje się, te z poblisl<!ej budowy w nocy dobiega taki hałas, że moi.na by~o nip sły
!i'ZCĆ wyginania krat.
Natomtast dozorca miał psy. które na obcych szczf"kują„.
Spis skradllonych artykułów zajmu1e 50 arkuszy kancelnryjn ·eh
obejmu.lącyrh
3 117 pozycji. Zatrzymany
zostaje jakiś facet podejrza·
ny o dokonanie w maga.ty·
nie drobnej kradzieży M
nle ma
jednak
t.adnego
:związku z wlamqn'em. DochodZ."l'lie zostaje uikończo
ne. Włamywacl'e znów gą
górą. Ich zysk blisko
ćwierć miliona.

Tadeusz

Słupecki

kości,

nigdy o tzw. „mamo·
lub posady, Dlatego ell
drurl prawie człowiek na
śwleclo za 11wero naJwlęlc
azero przyjaciela uwa.ża. wła
.tnie psa.
nę"

3. Czy gra Pan w „Kukułcczke"?

W związku z or11an11zowan:\
prze". „Odałosy" akcja pre·
~cntowania łódzkich satyryków, redakcJa zwraca się do

Pana z

prośbą

o

łaskawe

odpowirdzcnle na następują
c& pytania;
1. Czy bawi Pana Pańs·ka
twórczość !'oatyryczna?
Otlp.: Koro moie bawló
włarma twórczość? Z t~ by·
wa p-0dobnle jak z własnym
weselem lub p-Oitrzc.bem. Ca•- ucleche z nlero zostawiamy innym.
2. Czv lubi Pan zwierzęta,
a ieśli tak. to Jakie?
Odp.: Oczywiście psy. T"
wprawdzie też rrYZi\ się•
międą eob§. ale fl'Y?Jl 1ię o

A Jeśli nie, to w co?
Odp.: „Kukuh~czka"? Po
en? Aby w
t.odzl bylo o
Jencze Jednl'fO „naiwniaka"
więcej? Wolę już grywaó ze
1woiml dziećmi w „Ll11a, co
chodzi koło tlrogf I nlo ma
ręki ani noal".
4. W jakich worunkach
Pon pracuje? Co Panu prze11zkadza, a co pomaga w procy?
Odp.: Pracuję w warunkach przecletnej pomocy domowej, tj. w kuchni, z eazotycznym widokiem na zlew.
Przeszkadza ml w twórczo·
6ri konieczność pisania, a
pomnira synek, który ro ru~z
szarpie mnie za rękaw I po.
Włada stroskanym (IOSlklem:

czemu t:v tak ciule
pl11ze11z I piszesz? Ozy nie
mógłbyś sobie te,o, co6 jui
napisał, choć z raz przeczy-

„Tata,

tać''?

~. Co Pan s11dz.! o swoich
kolegach - St1tyrykach?
Odp,; Pr:zewatnle to aamo,
oo oni o mnie.
6. Czv „Odgłosy" Pana bawlq? Uczą? PodtrzymuJą na
duchu?
Odp.: Oczywiście! Baw.li\
mnie w „Odgl·oaacb" artykuły powa:tne, podtrzymują na
duchu konkursy z narrodaml, a poucza „Sennik erlpskl".
Dzięki
niemu Jul
wkrótce będę mógł zająć 1lę
pokątnym wró:tb!ar11twe111 I
tłumaczeniem snów, co umotlhvl ml P-Orzucenle twórczości sat~·rycznej, a rodzinie
m~.i zapewni ja!lną I 1kąpan,
w dobrobycie pnyazloś4. . •

aż

baczy, w Pr88le I rad io
hulg·ooze letni• woda. W śro
dowiskach plaatycmych mó·
wl się, ł..e pomn ik Kościu·
szkl to nie ar<'ydzloło. Tak,
ma.k, ' 1>rarwa wymaga.
~
powatnej dyskusJI, chod7il
pn,ecież bodaj o jedyny pomnik w ł,odzi, a w prasie
hulg()('Zt' letnia woda. We
środowiska.eh
wszystki<'h
twórczych odżywają niepokoje, obawy, a naw<'t 11tra<'h
- Jaka ma być ta nowa polityka kulturalna? Nie daj
zly 10t1ie - powrót nowego
do MaregQ? Bulgoc7.e lel.nla
woda.
Po drugie zachodzą tu stosunki cukierniczo-fryzjerskie.
Kiedy szczera troska, 11ą1l
ostry ale słu.srmy, próbuje u.i·
J'7.eć świa.tlo dzit'nne chce CU...Y
nie chce wstępuje często do
cukierników. Cukiernicy to
sa l ud11le pctc;ini, ołilczenl
własną klienti-Ją a nade w11zy.
stko nlcprzemakalnl na Ja.ką
kolwfok krytykę, wyj1\wszy
krytykę bliinlego. DotknlCl!IZ
- podniosą kn:yk w imieniu
.Już
Tępis:r. mnie?
pokoleń.
ja pana. s·:r.anownego 7.a łatwię!
płacimy renę na·
Stra.s:r.ną
slmt<'k działalno. I <•ukh-r·
ników. Nie mamy żadnej isto-

tnlej~.e.f
czości

<K'eny

ł6<l7iklej

7.adnt'j istotnie~"TRj dyskusji
na ten t<-mat. Nie do<·<-niamy
cichego wysiłku tw1irczego,
nie klódmy !Jię o wartośd
sporne, a i grafom:\nc)w nie
nazywamy po iml<'niu.
Wyobraźmy sobie Jc1hnk 1
lepki
ł.e ów sąd, osłcdzony,
od cukru, idzie, mimo wszy.
;;tko dakj. Trafia. na fryz.ie·
r1iw. To s:\ ludzie łagodni,
dobroduszni, ulizani. z prze·
Ten
dziali iem pośrodku.
właśnlP rodek ukocha.li, 7.Joty firodek. Wszyscy !I:\ J>O'LY·
teczni, dobrzy, do C'Zt'goś 11lę
służą, nie
t2rmuś
nadają,
panowit', g ł a
łudzi
la.mać
skać,

linić,

pr•zyC71!'8ywu.ć.

Jest u nas wol·
nof.5 <7.Y nic ma?
Uculwowany I ufryzowa.·
ny są,1 spogląda n::.stl)pnie w
lustro i ani rusz poznać się
nic moic. To nie Ja! - - krLyczy. Oby ten krzyk u. ły ze·
li wszyscy, ktlirzy „abicra.f<\
głos w sprawaeh kultury. I
oni przec:icż zaglądają w lu·
slro. Czy,lą zobaczą twa.r.i:'?
Swo.ii\, czy wypo:i:yc7A>ną od
fryzjcrÓ\7 i eukit'rników?
perfumować.

C7.y nie wystarczy
do rozmyślań?

Goya stworzył symbol nie·
Ja.ko mimo woli, Ploas.~o z
pełnlł

tiwhulomośclą

podJl\ł

problem odwieczny. Dobr!I I
zło, śwlntłość I ciemność,
bez.silna rozpacz 1 potęgi\
mocy piekielnych. A jerlno·
eześnle„.

Wiek dwudziesty, wiek w
którym umleJęt.ność współ
życia

pomlęclzy

ludźmi

WŁODZIMIERZ

taf(

bardzo nie nadąta za szalo•
nym rozwojem techniki.„

KRYSI"S'SKI

tym debiucie: Sztajnerta inspiruje pesymizm i rezyg.
nacja. Jest to poezja smut·
specjalne una poprzez

a kto nie powinien dostą·
plć zasz.czytu druku. Zrc·
smą, jak w kazujc właśnie

przede
rekwizytow
pu,
w zystkim szarej codz!ennaści. Jest przy tym Sztaj-

pOEZJA r~E:y::~:~:;,~,~::?~ii.~ ~fi:::n;'· ;~~~~:~J~
W

ydawnlctwo

Łódzkie

oo~jęl~ się .mlsj[ trud·
zawsze
nie
l
nei

Misja ta
wszystkich
to
poetów w Łodzi mieszka·
czy tci. z Łodzią
jących
związanych. Jeśll ktoś ma
wierszy,
sumę
niewielką
jeśli lira jego dźwięczy miwdzięcznej.
przygarnięcie

Wydawnictwa
w sprawach poerzecz
to
kryteria
zji,
względna, k.c;ztałtują się one
cza. em na uiyt •k chwili i
sytL1i.cji 1 w kn;-gu kawiar·
ni, przyjaciel kich objęć i
po ramieniu.
poklepywań
Poeci przcc-icż rr..adko rod1.a sic na kamien iu .
praktyka

Łódzkiego

na kształty ładnej kllt-.ntkl
raz mtndy k rawiec wzdychał markotnie:
,,Ach, czem u ż k rawcy mu ::ą ubierać,
naweł c dy pr acnlł c1yn l ć odwrotnie!"
Patn~c

a wet myszom w lailę·
żym śplch"rzu nie :Łylo
jak straża·
się tak,
Stróżynowie.
kom w
Bo jeśli schodzili slę do re·
mizy, to tylko aby podąć w
puzo.ny lub polewać z sikaw.
ki siostry swych kolegów.
jednak innego mogli
Cóż
•trażacikq
czynić lu<lz:ie ze
fantazjq? Zwłaszcza w okoli·
cy, gdzie od lat dzi Jęci u
nic było pożaru na..}nęd.zniej·
szego bodaj kurnika?

pokaz
kują
Z
płachtę!
wieży!

na
skoków
:irter !ęt.ll'owej

- Ano, wola boska i klar·
net! - orz kł sąsiad, grywa.jący całe dn e na tym wła.
inie instT'Wllcnd • - Wxóbel
nie kobyla, Stiróżynów nie
Warszawa.„
- I to ma być mój za tęp.
ca? - trząs ł płotkiem . komen.d111nt. - Z taką kołowa
Gdy nawet
cimą we łbie?
wroblc na dachu ćwierkajlj,
że nic ma jui u na podz.iał u na etollcę i prowlncję?
że czteroplqtro.
Ale
wych wież po mia kczkach
nic ma·, też chybct
jeszcze
przypominał
ćwierkają? do
za.st~a. zabierając się
gry oo klarnecie.

ZMARTWIENIE AFERZYSTY

Locz kiedy komendaol'lt w
p rywic galanterii dla owykreśl!ł Zt!
wych sióstr
regulaminu
strażackiego
punkt o obowiązku napeł·
' niania berz.kow02u wodą w St.różynowlc straciło
żyd
wszelki urok. Nie d ziw więc,
że sam l.omcndant Kupidu.
ra ujrzał w nadchO<izącym
TygO<iniu St.mży Po:iarnej
przerwania
sU1Jnsę
jedyną
nudy. No i zarazem okazję
ogólnokrajozdobycia
do
w~ch wawrzyoow.

Gdy jednak zd walo się
:t.e Tydzień Slraża.ka w
będzi"
Strótynowic trz(·ba
yn!e przez si •
uświ tnić j
dem d tilrul i czt 1no. cie a·
ka.demii - komendant wy·
Lodzi
czytal, te straź.acy
szykują pokaz. nkc j! ra tun.
kowej. Z użyciem, w miejsce
ognia. sztucznego dymu.

Pytano w cell roścla, k tóry „wpadł" n iedawno,
co mu dzlj za kratkami przyczynia. zmartwienia.
„A tm, że mi In.al pół Po lski rozkradnlł
aanlm mole się uda wyjść mowu z v.ięzlenla l "

- Słyszycie, kolego Wą·
sik, co p!.Szą w gazetach? przez chruściany
grzmiał
plote.k do &wego sąślada I
W stolic1 fiZ.Y·
zastr:pc,y. -

ucieszył się
- To my Kupidura - pokażemy kra·
jowl coś lepszego! Pokażemy
jak się psi pr&wdz.iwy pożar I

WOJUJĄCYM
I

DEWOTKOM

dewotka pragnie w glęhi ducha
z ate l st~ n iekiedy pogruchać.„

najsroższa

choćb y

irefleksjl, dla
ncrt poetą
wyra.lenia której angażuje
formę i;trof1czną.

,.Chwila ahistoryczna" ma
swoje mocne hiuwarunkowani
storyc1.ne
okup cyjna
tragedia
dźwięczy w tomie Sztajncrta nutą wyjątkowo mocnq.
Uci„rza jednak pewna nieśml< łość w budowaniu odważniej zych poetyckich roz
wiq1.ui'1. St11d niekonkretna
rnct<1fora typu: „A płota
• płacz jak Corelli 1 śpiewa
jnk Seba tiJn Bach" - j st
czymś wyjątkowym w tomie w gruncie rzeczy bardzo konkretn j poczj LSztnj·
ncrta. Temu p cccic patro·
nujc więc bardzie.i, i przede
w z.v tkim Skamander, ani·
żeli Awanagarda.
przeci eż

o tatni tom
,Ognie" wzbogaca j ą
Picchala
M.
autora
dorobek
twórczo
i;
„I-:lcgii całopalnych" .•Je t w
l ·nlc i wrażliwie o „mie·
panie i dz1c vięciu o. tatnim
Piecha la
tomie
śck kominów", niech śpie
pa:-iów przcdkładaJą nnm starcie ze w półczcsnośclą,
s z.v do Wydawnictwa J;,ódz· swój trud póetycki. W'ród
tr.rc:ie jak-.lc boi n<', z.a
wydany.
kk o, a będzie
panów jest także i dcbiu· które trzeba płacić ,.jawnym
Sztajncrt. szyderstwem z prawdy", lub
Bernard
Wyd wnlctwo Łódzkie chce tant,
uprawomocnić za adę: pra·
jestem twil'rdz1ć, ,,na.pojem z cykuty" („Mo·
Skłonny
\\o cri i obowiązuje. Oto i
że w jego o obie przybył
W znacznej sum!
rał").
poetycka •),
seria
d1·u •a
Lodzi poeta intcresuiący, o wierszy Piecha! potrafił za.
uwieńczenie
kontynuacjn,
cickawcJ v:y:obrnźni i pra 0ngażować 5'vój war ztnt
trudu jcdena~tu poetów ju2: poet ·ck! na u ług! ironii l
ukształtowanym
wie
wydanych p(l.:tyckim obliczu. Do intc- stworzyć lirykę o charakładnie
słowem
dc·blutów Sl'rii terze drwiącym, czasem na:·csujących
jooennścic tomików poetyckich. Wszystkie kolorowe, 7. szlorocznej
(7.. Ko iii~kl,
wet bardzo złośliwym. „Ew cacanych cza cm, wyN M. Ochocki, J. M. Rymkie· lementy" stanowią joklcś
•ia
okładkach,
myślnych
wicz) dołącza się więc 1 novum w poezji Piechala,
których i zły smak secesji
o historyczna" który zapisując w 1ytulc
,.Chwiln
daje o sobie z.nać raz jeden.
Kilka słów o j onego ze swych wierszy
Sztajncrta.
udorównanie Ein t ina,
woonił, że jest poetą wraż
liwym f czujnym.
Grzechem głównym kilku
pozostałych poetów z grupy jedenastu jest J&kaś wyjątkowa niechęć czy wręcz
(potomność to
nieudolność
do
twi rdzi)
może
być
śmielszych poczynań wyobrnfoi czy lntelektu w obrębie własnego świata uczuć. Ten świa,;t uczuć jest
jednak zbyt, wybaczcie sło
wo. nieskomplikowany, aby
mógł być fundamentem cie·
kawszych o !ągnięć liryczNikomu z nas me
nych.
wolno wątpić o m lości do
żony, którą wpro t wyraża
szczery poeta, nikt :r. n11s
nie będzie si~ oburzał na
so. Masa.kra na Karet. Olej.

N

O DAMSKIM KRAWCU

I
rojenia
urbanistyczne
s.nucie jasnych perspektyw
a ropos architektury i kanalirz..acji ł...ociz.l miasta; jezcli jednak te w 7.Y tlde uczucia i st.wierdz.cnla istnieją. same dla si ble, a ponadtó wyrazone sq w formie oklepanej i do gra11lc
nudy nadużytej, wtedy tru-

WZRUSZ EN PIERWSZYCH

POKAZ

'

Kiedy się C"lyta pojedyńlliryczne 1r.biory, ude:rza nieproporcjonalność ponczególnych dokonań twór-

cze

WIESLAW JAZDZYNSKI.

F. Goya, Ro„str:cla11ic
11trony zmechanlz!lWane poniby ludzie. niby
twory l'(lboty. z drugiej - kobiety
I dzieci wyRtawlone na cel,
bezbronne, niczym nie oslo·
nlęte. Gdzie się to dzleJe, w
Jal<ieJ rzeczywistości hlstn.
rycznej? Na K!>rei? A moie
zawsze i wszędzie?

twór-

w dzicdzinie kultury,

'

już,

• * •

Przed roz-poczęcicm akcji,
zlu·
Kupidura raz Jeszcze
strował okolicę.

Obiekt pokazu - na wpół
leial
rozv.ialony chlewik w samym środku mia lecz.
ka. Nie rościłyby do niego
nawet najmnle;
pretensji
wybredne świnie. A przy
tym był suchy jak wiór!
Wymarzony żer dla praw·
dziwego pożaru. Dalej zl lenił się !wieżą farbą bc-czkowóz do wody, poły kiwał
wypucowany sprzQt. Z lew j
strony chlewka prężyła się,
z toporkami, pierwsza sektaszcz c
cja. Z prawej
druga. Na
b~bcn i puzony jej czele, z klarn tern, ledwo wldoozny spod strafacklego hełmu - za iE:pca Wą·
sik. Dookoła-tłum gapiów.
krzykni1ł

korne.n.

dno mówić o praw~
poezji.
Pod.ród: na „Itakę" Tadeusz.a Chróśclelew ki go nie
przynosi nam pełnego zado-

wolenia. Glówny z.arz.ut, jaki nal i.y po tawlć po cie
to dtJ.! łowność relacji: ,,Gdy
wczasy,
na
wyjcżdfa z
zybko przątam nie zabrane czepki i raituzy, kładę
nn stół hli!ły obrus ..." Stąd
krok tylko do reportażu. A
prz ciż są i godne poch\~ ły
u Chróśc ic] w k; go wicr!'Ze,
które znam i onują na pewno
ciekćłwc widzenie świat .

Dla St. Czern!kćł i J. Koprowskiego nnle:iy m;eć Podziw za wierność obranej
dro<ize poetyckiej. Czernik,
rodzic autentyzmu, autentyzmowi pozo taje do końca
wierny. W „Starym pługu·•
j t jakaś specyficzna egzotyka niby prasłowl ań klej,
(Dokończen.lc

na str. Il)

tach w byczy kark Kupidu•
ry zastępca.
- Co aasić? Ten pa tuszy
komendant ta.
ogienek? k!m wzrokiem z.mierzył odobre
st.rażn.isia, że ten na
znikł Pod swoim hełmem. UdQplcro po kwakazał się
dra.n9le, kl dy trąby rykni:ża.
ły ponownie lee-z jakoś
a pi rwsza s keja
łośnlej gnała na łeb I szyję do sypiącego skrami chlewu. Wą
sik zd ~ydował już zatknąć
koczyl:
za pas I
klarnet
w trzymał go
także, gdy
straszny głos komendanta:
- O rany, beczkowóz pu„
styl Nie cofnąłem zakazu u·
żywanla wody I li
Pomimo tego, p kaz ga.sz nla praw<lzlw go po:Łaru
przyniósł kom ndantowl KuJ go strażakolll
p!d urze i
rozgłos na.praiwdę nlebywa·
ły.

spróchniał go
Bo oprócz
chlewka spaliło si' przy tcJ
trzydzieści
jeszcze
ok.azj!
chałup.

, , SzCZU rg
••

Czyż w końcu to, c-o r obi on b ezn a d ziej ne w ·siawan c godzinami nu w.eżyczcc - jest lep ·ze? I< u fe !
piwa w.cczorc n, z kole" ami, p rzy ktci ry m n ie m ożna
rn1wct swobodnw porozm.t \\ i ie, bo frl cJ fl b e l mn g o
:nn oku i len drr111 Kurt. znwszc kręci s ic: w p obJ,żu i
pod luc h uJe - to ca ł y mol< życi.i. Przeklc:la dz.iuru
t n Tobruk. W Europ ie było inao:e.i. T :un zawsze znalazła I~ Jakuś dziewczynka„. T u Ju d no:sć zaraz z. pvzątki m wo1ny zo w1la cwaku(1wa 1 a,
pu tynia o.y
m. to - wszystko jc><lno, kobie ty :mi na Jckar two.
W laśc wJ , jeńcy m.iją nawet 1 p· j o<l niego. Wprawdzie żard' dostajq k11pc, a le p rzyc h odzą p,1ezki, n ie
jest znt!w tak źle. I majq spolwj. KiC'dyś wojn.i mus!
•G sl,onczyć i wrócq do d om u, ży \'l i t:all. A CJ n każ
dej chwili moź znów d o t.nć przy zla ł du ocJdzin łu liniowego. :<rie ufujll mu w p rnwd1.ic. d l:i tego za l,ra l1 i:o
z Im.i, ale nlcmu l o ko. ztowało, ź<' b y t rafić d o kompanii wartowr.iczej, a inie do odd zi<i łu k arnego. Fron t.I
Wzdrygnął

p rzdewa i;iq, sply wa na 1rndonowq podkładkę, na marmu rowy b lat s tolika. T a k . ja le wl<"dy, kicxl.v poznał Liic;. T.1ńczy l a z ty m bubkiem , <1 lc do ni ego r;~b i l a oczy,
Liza to też do b re ziók>c1.ko. W ogóle w,.,zy;;1kic kobi cty to d1.icwki. Cho lera. id zie feldfebel, he, cła un tcn,
wcg, wcg ! V<"r flu t:hl, ich wt>rd e sch ic S<'n, wcg !
D waj Ang licy r>owo ii (l(lchod z„1 od drutów, k icru jn
!q <I o namiotów . • „ obozie panuje zw yl<ly o te j porze
ruch, •t•ńcy kr:1r..11 mi~z.v namiot am i. rozm a w iaj ą . St1w·
:lnik na wich·czcc, n aw et gd y by n ic by ł m y:ś lami ba r dzo ds leko, n'e zau w.iz,y łb y n ic n imwyk l g o. A j edn ak
z u. t cł o u. t pł yni e drhy S'lcpt: dz i ś w nocy, dz iś w
2.ocy, <lziś w n ocy .. ,

Wi l'lbl ą d y

Nie! By1 nie z p<Y\1 rotcm im !ront! J uż 11;.r·iej tkwić
tu n.a tej w. f.YC:ZC do kQ.Jica \\Ojny. A S\\oj ;.i drog:\
choi rnC' to życic i tu cala \\ ojna 1 w ogolc„. C'.> też
tn"Tl • łychać w d9111u? J uż dawno me mia l list.u, po·
wnic I,iza znalnzl. ol)c j.iki gaś ga ha, :i:elly t.) lko po
powrode nic zastać w domu ~kart.a„. Ga<'h 1->at·h u n ,
trudno wynrng ', żeby' kc;bic~ tak <Hugo .•• L.ĄIJ<,la go
nagła :do. . D tacz go trud no wymagać ·! On I u n arll/„a
życic dl.a V.at rla1 .d 11, to 1 ona rnoj:lla by Il nc h Q poc1ci·pi ć. I\ 1i loty'! Mowili osLHtn i•>. że Anglicy na d obro
n1zpo~'7.ęli bom bard wa rue m ia l nit•m i<.'ak ich,
M oże
Liza J1ie żyjt? Ich sch ludne-, m ule m i zkan-ko w gn1Z< h, Do <'Z •o WTÓC.? „ Od d U\\ n a już nalc~y m u s:<~
urlop, w.d k1 wpI'll\\dJ.ie sq m le. ale może .irdnmk'!
Mu i jakoś udo.bruch, ć f lcJfebla, a le jak'! O <"7.Y m cl
d~ ·aj przy d rUU eh ga<lajq'! l'l'Wnle 0 b a bach, U\k 1akby nic by1o ma świecie \\ a:7.n i Jszyd1 rzeczy. Wl aśch\ ie
przy drutach s a( im nic \\olno. to jest v r boten. trze
ba by rzyknąC:, ale to \\::lmagn w ·s łku. n jes• tak
cholernic gorąco. K ufdlcik piw.a , z Joelu , z ir·iam1. która

Madame

Sans Gene
SłowD
„rei.in" D7nat•z:i w
gwarl tt•atra ln('j t•1.łowfrk 1,
.ktciry ni e pl.i<·ą 1· ani grnsza.
prz chod1.i na 1>n•111i('r<;, by
ię 11 nd1·• zn-; kię kl\
ztuki,
t atru i • rly tów. „ltcki,n••
jes t dobrze przygotowany, ho
wie o y ią<·a rh 7akuliso'W •eh • pr aw, '' róz:1rych nieunlknion kata trofę l)('ktaklu. ,,Rekin1iw " d<'S'lY j1•dy nl I Ja pa, n ig cły 7.a 4 - uda na pr1•mirr. . 7..aw<:zr wyhir raJą i
na P<'Rrzch i s;1 :ra11koczcni, gdy 7.a mi ast na nim
- znal!':i:li i ę na 1>r znc•j z:iba\ ie„. \V tym \\~· paell, u w
Tl'a frr.e i . 15 1111 komc•clli mu 7.ycz nc•j 111 . „Mada nu•
Sans
Gooo".
W1('cfo, to j1•st ta

prarzka z ni('wypArlona hn·
zią, kti>ra s ta.ic sit; ksu;i:n.\
Gdańską , z lai.ki Nu1>0ko11a .
Do11i<·ro tym sprktakJ('m o Teatr 7.15 S\rn.ią pozyr.Jc: w Lodzi, dot4d nit•wyraźną pod
\\7.ględt•m r<•J>('rtunrowym. .Tako, i1• mi ,11
to h)lć teatr rozr~· wkowy , a
pod 11oprz1•dnim Jdc•rownit-iw<•m wyrhod:r.ily tam (wyba<'J., rodaku Liliomi('!) rac:r.c,f "mntnr prkt.akk. Wrciiha dl.i 1>1·zys:r.lo .~('i,
:1;awarla
w „Madami' San~ Gc1 nc'" .lr~t
optymi.slyrzn"1,: Syk:ił;i dwo
nadać mah•j sN•nic rozrywkowej nfrlki rozmach arty sty<-my. ChodaL.
kreś lił

C:hodaż

na poc'lątku pi<•:-w
S-lcgo nktu „n•kiny" się ci(''l'li\, gdy słys1ą śpic>w trlc>1·h
11rar1.ek (bo 'J'E 1mu·zld nio•
powinny pod żadnym 1iozonm sl)i('wai·!), <"11oduż dal szy ciąg I aktu ni(' harcl'.o
jt_-szcic o tym bWiadcz;y, ie

·*

lx zg loś n ie sląpc1 .i ą po f•i.af'ku.
Sł ychać
si 0<l cł j uczn ych. Zwierzc:ta krocz ą lekko,

1ylko sk1-ly p
i;iodła . ą p u. 1<'. ,Jc$1..czc n iedawno zaw icr<i lv t:cnnv ła
cłunck - bańki 7. bc nzy n:i I wod<1. f;J{l-1. ·nki z żv~·no
śclą. 'l'P raz lndunek SP0<'"1.ywa beu >k:c;mic w w y schni<,•
t j cy t •ni • poz. ost .a ło~ c! z c
ów panownn ta r-t vm!'k.C"l:::o. J est cłob rzc ukr yty. N ik t n i t"p(}woł a n v .eto . n ic
znajdzie. nawet )C'~ l i r·l'7.~· na<lkk•m na t knie s ic nn c·vst<'mę . .J f'n~.c j<.'dC'!l f>lmkt znop a u-1.cniowy · L .R.D .G .
powsta ł w pu tyni .
Ara b krnc7;J<'Y nn C7.('lc lrn r-i wanv cł n j!' zn ak, k:i rnwanu zatrzy mu ~ <' s ię , z wicr7Ql rci klcka i ą. 'kł11<l ą sic TC' ·
rnz d opiero ( 0\\1a r zvs1.nc.v karawanie An~l i c.v i;h·sz11.
clob iega.Jqcy z odd a li cich y warko!; f;i1n ika sarn nlotu.
l t0n• P<J d1w ili milkni!' zupcln i". Samolot p r zelPC ;<il
boki em . Ah• n a wl'l gd \'h.V lecinł tuż naci karawan:\ , obscnv<J1or n:c Z.::H J\\ aży łby jej, 7.wim"Zeta koloru r>i n-slrn
z l a ł y ie w Jedno z pu lyn f ą . 7. samolotu w i d a ć :pr1.Nl e
"szy L'ki m ruch i c!<>ń . An i jednego, ani druoicgo n 'c
m a.
K m~wnnn w y k om 1tiie f)T'7.vrnu~owy ir<>srtói na onp nc7.J•nr-k. .Jeden z Arnbtlw w1'd il ~ni1ł g:wnczf'k w ielk ości p 'c:ści, n ap In!~ 80 do jC'dnej CT.wartej herba t ą ,

sic:.

J.„EOPOLD BECK

··. '".·Jl • J.

gramy lt'kst l\1lnJ.i('wil'7.<\ ·l\farlnnowiu;\ w h1s<'('niza<:jl i rd:yst•rli Hykały„ .
Ale widnwisko „nara'!ta"
Jnk mó\ ·ią spee1·, <'Zyli sic:
roz\\·ija, stając się roraz :r.abawni('j zr. I dc><'hod:r.i do
s:rczy tu w parodii oPt'ry (inny t;prawozdawc:i znajdzit·
m<Y.i.c innt• s-zc'lyty, ro hrd:r.il'
tylko !S wiudc„yło o bogactwie
przrdstawil'llia).
•
.
ł
Mowmy
więc
>f"t, nawin u s loganami:
rl'żys1•ria
Hykt ly obl'ituj(o w takir hogac·two do\\ dim:vdi pom~·iilow. że w~ s tarl"tyloby on.o
h11wmu n·źysprowl na cały
sezon (i ni<' hyłhy t<'n Inny
J>Oh-m zmu zony i>rL('Jść do
pra<·y w innc·j dzi1•dzinle gos110<111rld
narodow<'.J).
Nit•
t'hodzi h·lko o .. v,agi" w dru gie.I
r:r.c; ' ci, alt· 0 całą .il'!
kont·1·111'.i<:,
wydohywaJ:\l'I\
w zy tk i•· możliwości zahawy i 'imi<•<•hu. któr(' <laj:\
Sardou
Minkiewi1"1,
Marianowiez. Pom~· slowo~ć i
dowci11
wyk<t'."l·i..I
ri>wnil'ż
dtorrograf .Józl'f l\fatuszrwski
w
uklad1.i<•
ru<•hi>w.
\\'olno mi więr powic•dzlrć.

1:;,

kkkość

prz('(łstawh•ni.\

Jest w znarzn1•j mierze także .h·go za · Jugą.
.h·rzy f.zl'słd , znnn:v wi('lo\\ DMutatow<t('r, ul(• z prawdzi" :1 pasj;~
1·enografkzną,
ror.\\ ią'lal nl('rozwiązałn<' zadunil': stworn•ni<• wnętna
pala<'u na. iiu.ei;trzeni, wy-

. (!

starczająr('j na,jwyż('j

na
walrrkc: w nowym lódz hl
budownictwie. I stwe . yl.
Pocieszający widok.
Praczka ~ nirwyparłOną.
bu:t.ią, „Madame Sans G~nc"
- to rola nad rolami. Ho .1a
wiem, <~y tt>iatrolod:r.y doli·
l'zą się j('SZ<·ze dziesit;ciu tak
C'f('ktownyrh ról w tym fad1u? Wlc:r zadanie nie byli'
jaki('. I ni(' byle Jak podolala. mu Ewa 7,dzieszyńska.
Nie wybrała stylu „pyskówki", jak to uc•zyniła pewna
7.nana aktorka. którą widziakm kit>dvś
(z osh'oźnośch\
dodaJc;, 'l.<' „„naśde la.t t,e..
mu). Zdzies7y1iska. gra pra<·:r.k<:. która mogłaby z powodzrnirm udit\vać księ:in;1. ale
prar1.ka w głębi swl'i dus1y
nll' rhce udawać. Aktorstwo
z głową i kuMzt('m,
Tył('
słów
uznania, <'O
Zd:t.ieszyńskiej. nalriy się <'D
na,jmnirJ ,j('sznc kilku aktorom: Tadr11s1.owl SC'hmidłowi 7.a !ii('ri.ant.a, awunsuJąc•1•go w służbie Napolroną.
do
godności
mar!l7.alka.
Trudna to rola, ho tc>kst .it'J
tok wydal"L('ń
ylko podtr'.lymuje, a nie ro'.lwija. Kto
wir, czy faklś Inny aktor
byłby w tt>j roll tak wiarygodny i - w konw<'n<'.ii kotn('diowrj - tak prawdziwy
Jak St·hmidt.
• Napol('On St. M. Kamiń
słdt>go jest niewątpliwi(' j('(fnit 1 atrakcji aktorskich

na l:ił do pelna 'l.Vody i pos tawił .na małym ogniu, ktlf·
ry ty mcz:1s e>m rw.palil drngi Arab. Gdy woda się ugotO\\·ał a,
porozlcW<lł
herbatę
do małych szklanec7.ck
wi elko ś ci kidiszków <lu wód•ki. potem wlał ją z powrot<•m do ga rnczka l znów postawił na <.>gniu. Ope1-acfo tQ r-owtarzał jc-1.cze dwukrotnie. Następnie po.o
ci ru~n:1ł ł yk z jednej 7.C smJanecz.c.k, cmok.nął i znów
" ·yiat zaw<1rt ość ws.zystki<"h ST.klaneik do garnczka. Gdy
he rbat a raz j eszc7.c się wgotowa.Ja, porO'llcwał ją ponownie - był to tc!'az cicmnobr<'\7..0wy, r-lenisty naw a r - i poro7.<lawał slklaneczki. Teraz wsypał do garnCllk.a ga rść cuk r u. nalał wody i z.nów wielokrotnie gotował. Po 1'07.laniu drugiej kolejki ponownie na ypał
cuk ru, napclnit garn<"zek miętq, nalał wody i gotował
t1-;:y krotni<.'. Ta tr1.ccia i ootatni3 kolejka 7,amykała obr ząd ek picia he rbaty „po arab9ku".
- To zabawne - mówi Anglik do swego kolegi te n napój nic m.n przecież nic v.-sr-ólnego z herta1ą
na n a z posób. a tak się do n iego przy?.wyczailem. że
.; 1<1! ;; iQ nało g iC'm gorszym od papierosów. Nic potrafię
nawet okreś li ć jego smaku. ·- To świetny nz,pój, Usuwa zmęczenie, rozjaśnia
Um \'i; t, r dla mn ie ~ t a ł się on nałogiem.
W ielbh1dv podnos zą ie: śmię~r.m, cha.rakteryslycznn11 ruchcm. Kar.awena 7.tlów rusza. Na połudn :c.

*

Czcp:o pan chce?
- N iech pan r;icr,cj zapyta. czei::o nie <'hcę. Nie chcę,
by i>nn wróc ił do Dowództwa . Nic, nie jest aż tak źle.
Jutro wkcwrem mO'i.c się pan tam śmiało 7,amcld()·
wa <'. Wla ś eiwiC' dziś. bo jest już przec i eż Po północy.
Ale dopie ro wieczorem.
- Chce pa111 mnie tu zatrzymać?
- Prawdę mówiąc •vcale nic chcę, Niestety mtlf:llę.
- To n i<'C"h pan stt7,cla.
- To b.vłaby smutna os1:.a1eczność . Jertem oficerem.
fok j nk l pan . l proponuję: oficl'rS'kic słowo hoooru, 'ile
zo:.ln n ic p a n' tu do wi<>w.ora I nic poro-rumie się 7.adną
Grogą z nik im.
(0. c. n.)
-

przedstawienia. Nic brak lnnyc·h. Oto Fourhć Wlodr.lmirna Kwaskowskil'go
ni('spoclzlrwanic sympatyc7.•
ny, jakim Fouchć z r('QUły
nic powinien hyć (toż to
szwarc-rharakt('r!), ale jakim on być musi, Jeśli go rra
Kwaskowski w t (' J sztuce I
w t (' j rdys('rfi . W korowodzil' wi<•k(' 7,abawnyrh Postaci t<'.i wielki<."j
7.abawy
d1•szą nas grot('skowe
siostry
Na1>ol('ona
(.Jadwiga
Andrzl'.iewska 11 Irc-na Bu·
rawska) ora:t. lokaj (Tadc•usz Sabara) hardziej ary·
stokratyczny niż najprawdziwsza arystokracja, a nie

łylko
aieriantowo-praeHonapoleońska. Kropka.

wa,

Byłbym

dym
prorokiem,
nie otrzymał w
przyszloścł
zaproezenia na

gdybym
sełne

1>niedst&wlenie . teJ

S?.tukl. Bo proroctwo to moJa
specJalność,

tak pewnych

szczeaólnic

.,,

prąpadkach.

jak

,
„Madame Sans G«le" według sztuki Wiktoryna Sardou,
pióra .fanui;za M lnkiewlcu t
Anlomego J\laria·now1cza; z mu..
zyki1
Htctuna Ki,.;ielcw.~kio:;o,
in.o;(•cniw<:jn i reży,~erlu: H<>m;1n :--;yk.1ln. <"hOl'l'<>g't'<Jfia: .Józef Mn tu. zcw.c;ki,
nogr;;lia 1
k<lf>ł.iumy:

Jerzv S7A<;Jci,

ROZSTR.Z YGNIĘCI E

konkursu świątecz n ego
W wyniku losow;;111ia nag1·ód konkurim świątecz.ncito
- oprawione, kolorowe r ~ 
produkc.ie grafik~ amerykań
ski e j - otrzymu.in:
.Jan Kozłowski - l:.ódź, ul.
Wh,>ckowskiego 142.
Stani~la.w Gadulka - Łódź,
ul , B ł ~kitna 5.
Wanda Bednarska - Łódź.
ul , Wi erzbowa 19.
Jt>rzy Cydorowlcz Pa·
bi~inice. ul. Wars-lawska 43
Jprzy C't'llń'lkl - Łódź, ul,
Piotrk01Wsk.a 83.

,

Ewa Gadzińska Lód.to
Zgierska 22.
Eu«enlusz Mariański
Lódż. ul. Wojska Polskiei:o
72.
Konstanty Kaimler1kł ....,,
Zgierz. ul. Cioonowska 73.
AlicJa Przytocka Łód!,
ul. Próchnika !8-20.
Tadeu1z Słanlslawskl
Tomaszów Maz. ul. Polna L
.Nagrody będą do odebra•
nia w seokreta·ri.acle Redakcji .. Odgłosów" od dru. 10

lute&o be.

'

POEZJA

WZRUSZEŃ PIERWSZYCH
(Dokończeme

ze str. 7)

Wszystko

niestety

podporządkowane

pogańskiej dzikości

znów
prostej
Uwaga

i zapa- relacji rep o rtażowej.
chu ;z:leml. Ale tei; ta poezja dla Wydawnictwa: Kreśląc
dla wielu czytelników nie infonnacj~ o aut.orze naledostarczy estetycznego za- • żałoby fPrawdzić autorstwo
'dciwole:'lfa. AutentysiU; tn.c· „Drewniaczka" i
„Trzech
ba najpierw zrozumieć, a po- pomarańczy".
tern twprawled~lwić .
„W tamtych oczach" J. Koprowski zapewne Z.
Sierpa-Szcza'rnw kiego,
takie powodowany chęcią tom powsta~y z duch~ . auszczerej wypowiedzi poe- tentyzmu, nie przynosi zadtyckiej pokazuje nam, jak nych rewelacii lirycznyclt.
autent;zm, ta niezbyt d~I- Jest to właściwie debiut
•iaJ już popularna posta- niemłod ego już poety i jako
wa poetycka, ściera się z taki znamionuje pewne mo- .
kulturą literacką i historią.
żliwości autora. Trudno na
V Koprowskieco
wlaśn~c
podstawie jed'!lef(o t .mu wykultura literacka w połą- dać jak i ś wlążqcy sąd o
czeniu ze szczerym wzrusze- poezji Szcwkowsklcgo.
niem stanowi o ładności
G. Timo!iejcw w „Goryjego wierszy. One będą czy wierzbiny'' wraca z.nów
chętnie czytane aą
ja.sne,
do liryki csobistej, wyrażazrozumiałe.
'
jąc prośbi:, aby czytelnik
pozwolił
mu jeszcz.e raz
Tomiki p. p. J. Sztaudyn- „szukać, wierzyć, wątpfć i
1era, Z. Siel1P-Szczakow- błądził". Trudno odpowie•klego I L. Swieia.wskiego, dzieć na pytanie wyrazem
mimo takie czy inne m i ę kt-Orej z tych czynności jest
dzy nimi ~ice, wkładam ostatni tomik Timofiejewa.
do jednego worka. Swletny
W k~dym razie nie je.st
fraszkopis i tłumacz „Księ
pos7JUkiwaniem. Wśród kilcia Homburgu" H. von Kle·
ista daje czytelnikowi tom. kunastu liryków zdarza się
który muai, niestety, mimo znaleźć i parafrazę z MajachYba poważnych intencji kowski.ego (Timo!iejew: Koautora, wywołać u czytelni- cham ciebie jak weteran
ka efekty
humorystyczne. swą drewnianą nogę - str.
Nie dotyczy to wszy.stkich 22. Majakowski: ljubit kaiku
sołdat.., blerieżet swoju jewierszy oczywiście, dotyczy w każdym razie cyklu dinstwiennuju nogu - „Ołódzkie10. U L. $wiei.awbłok w spodniach"). Zdarza
llkiego irodowl.sko kresowe się znależł nieprzekonywas jego specja1nym.I realiami jącą precyzję w słowni
determinuje formę wierszy ctwie: „I dyszę iłc:binowy
z ,,Soany Grotjera i Jesie- n.a zmiętej poścield". W &urnie tom ten nie jest podni". Jest tu też mowa o je.Ieni, Tata.r ach, eo.sn.a<:h, ne- wyższeniem lotu .
nufarach i bocianach. W
I wreszcie zostały panie:
tej .scenerii elementy .tmutW. Karczewska i A. Po10·
ku i powrotu maj' stwonowska. Autorka „Głuchej
nyć
.specjalny
nastrój, ziemi" jest zapewne z tem-

peramentu bardziej prozaikiem aniżeli poetą. Ostatni
tom Karczewskiej, powstały w klimacie rozczarowań
l atomowego lęku jest dosyć nierówny. Wiersze zlmdowane na zasadzie wyliczania,
wiersze-protesty,
wiersze-o trzeżcnia
sąsia
dują z bardziej destylowaną
formą poetyc:> ą. W sumie
jest to pr:itest kobiety humanisty, która chce ocal!ć
świat przed katastrofą woj-

•

roz!Śm ! ać

rowana ze swego
Po

dokon :rniu

bieżnego

odcza-

~iala").

tego

przeglądu

po-

S"kłon

Lódzkle

T. Chróścielewski - „Jł&·
ka" - oprac. rraf. TerTyl&klewlmowa.
Sł.
Csemlk „StarJ'
plur" oprac. rrat. Lecm Gomollokl.
w. KaroseW1ka - „Głu
cha 1lemla" - oprac. 1T•f.
- Zcblalaw Glow.-1.
J. Koprowski - ,.W łym
kraJu" oprac. rraf. Eurealu• Plaarek.
M. Pieohal - „Ople" oprao. rr-'· L•„k Rózra.
. Poronowlka - „un.e czywllłnlanle"
oprao.
rrr.t. Henri Poulabt.
z. lwp·l!l..Uowakl -

ny jestem twierdzić, że serie następne piękneg o i w
gruncie rzeczy bardzo cennego przedsięwzięc ia Wydawnictwa Lódzklcgo win· „w łlłnltJch
oon~h''
ny być staranniej redago- oprac. rrll. Albin Łubnie
wane, a także znacznie u- win.
. zczuplanc. To uszczuplanie
J. la&audynrer „Puch

C lutciio
Jana, Piotra. Dahzy ciąl
zlm,v
śródz.l emnomorskl ej.

ny, kłamstwa, obłudy, cwaniactwa ltd.
A. Pogonowska w „Urzeczywistnianiu"
potwierdza
wyjątkowość
awojej wyobraźni,
Ta poetka je t z
pewnością bardzo cieka wym
zjawiskiem w naszej wspolczesnej liryce. Ostatni t ern
ustępuje
„Kręgom",
jest
jednakże udaną kontynuacją poez.ji bardzo konkret-

DOKO„C
CZENIE ZE STR. 6
N

nie mote być oczywiście
czynno cią
mechaniczną .
Konieczne
jest
ustalenie
kryt eriów, które nie ul11twialaby „drogi poetyckiej'
potencjalnym i aktualnym
grafomanom . W przeciwnym razie wydanie znacznej sumy tomików w jednej serii równać się będzie
obniżeniu poziomu ogólnego.

pou.czególnych
aprawach
swoJch członków. Swoista
psycholofia
i
socjologia
prz.estępstwa uczy, że przesti:pca musi m!eć „publiczność" dla swoich p0C2ynań .
Istotq,vm elementem zysku
jest sława I pozycja w
swoim światku.
Oczyw!śc!e tego rodzaju

ll'łlu"

- opru, rraf, Stefan
Werner.
B. lataJnerł - ,.Chwila
ahLełoryczna"
oprac.
sraf. Jera)' NowOllel&ki.
L. Awleiawakl - „Soena
GroU1ora I .ł•l•6" - oprac.
rraf. Lena Weptr.
G. TlmotieJew - „Gorycz
wieBblny" - ąrao. rraf.
C1CJl&w Bahwakl.
W. K Y I SKI

ralny ~. na którego ilad je11:cze w tej opowieM:I napotkamy, Ale nie
ma co prze1adzać, imperatywy etycz.ne
irodowlłka
nntychmla.at pękają , rc:ly tylko znajdą alę w kolizit z inter em własnym jednostki;
mnl j wiflcej tak samo jak i
w normalnym
tPO!eczeń-

Są
u•ł

ludzie, którym Jedil•
Jak z Ryg! a my Il\
te Jak z Nic~!; którzy
pachną jak 1kunksy a wydaJe się im. ie - Jak bu·
kleelk fiołków.
A OTO MYSLI RODZINY
CWIEJOW:
I

I
------------------....1
'

zwykłych 7.darzeń („Bała się
poruszyć,

•) Wydawnictwo
1951

IALEIDARZYI
TYGODllA

WŁAMYWACZE
cz Y i I

nej, w której świat rzeczy
i zjawisk bywa atomizowany
paprzez
introspekcjfl
poetki. Gdzie są granice tej
poezji? Czy ewentualne obnlżen e rangi poetyckiej autorki
„Urzeczywistniania"
nie tkwi w komproml$1e
wizji na rzecz pozornie poetyzowanej
rzeczywi tości

AMBROŻY

Cwnm

Koń się śmieje a o
wie nikł nie 1łyaz&I,
się śmiał&.

kro·
tebJ

KLARA CWIEJ:
Zdrowe rruczo!y l świe
ża cera to akarby, których
nie znajduje się na ulicy,
ONUPRY cwrnJ:
.Ja sawaze myślalenr

to,

co sie J>Gwlnno tera.a myileó.
IZYDOR CWIEJ:
Nie bądi chodząc, sło·
lówklł dla pluskiew.

IĄCll

DLA ABSTYIENTOI
Na.sz ostatni król, s1an l-

&lraw August Pon.1aitowskf,
o cz.vm JM W, ronicz don<•&! w llścle wielkiemu kan·
clerzowi litcwsldemu Radz.lwiłlowi. t ż zalewał robaka niewą ko : podchmielon.v ud aic sle pcd pewną
kam t e:iicę,
dobi ja s! ę do
drz.wi. a .idy io do kamienicy WPUSZCZOC'l • WYcillia z
łó:Gka dame w sa.me1 k<JQZU•
dz.!omy tu moali &a<Jbserwoli. lańcz.v z niu . .o:i tem wa·
wa6,
IGSa &le po m ie§c' e w wia·
Praettępcy
padli ofiarą
łfomym &tanie, wyl>ija ka ·
„kapu1ia". Ale i im czynne
miein;ctl111! fl'!ybv„. Wedlu •
„kapowanie" rychło nie bę
k~ążki
prof. dr A. Dry J•
dz! obce.
skie.io „MóZJi I du•za" uZA TYDZIE~ CIĄG DALcz.onv n lcn'ilc:ikl! Kraepel.n
SZY ;
I lc~o uczni owie stwierd l..1Rewizja w mellr11e u Kacz11. że alkohol nawet w m l ·
marka. - a'orebka w domu
łych dawkach osł a bia
p.iJa lńs~ego, - J~~eJczak
mlęć i uwagę , W pływ du„s-zuka ł'oboty". - Jak obżego kutia plwa daje się jerabiano ,,Centrogal" - Wła
szcze twierdzić na drug!
mywacka kariera eksportedzień wieczorem . Male pi·
ra Banasz.cz.yka.
wo oczywiśco1e wywiera o
wiele tołabs.zv skutek.
Szkoła Kraep e łina prze- Praca, wolny etat.•. &o.
prowadz..'lła
bad&1:i ia alkote tak powiem, tero.„ hm,
holometiryczne.
trwa j ące
hm„.
- Mam ukol\czone studia,
calv miesiqc. Wvnlk ekspetro<'hę prakt1kl."
rymentów b •ł nader po- Noo„.
ucz.ający .
Ob ektv
badan
- Mlealkanla nie po&netrak1.0Wl!ll)
dawkami od
buję !
40 do 100 gr. czys tego alko- Tak. ale widzicie - u
holu. Wydajn ć urny ło\\a
nas to trzeba I pod muzynę
zr~
wzrastula, lecz już
zajl'Zt'ó, uat.wl6 &o I owo,
łX> azóstym
dmu „periodu
diwlrną6 coł clflłaero, naa1kohok>wc.io" zaczęła spapra wl6, a WF przeold KOdać. Dalszy c1ą& w następ
BIETA!
nym numerze.
- Umiem aporo, dam ao- i---~~-------ble radę!
„LUNAPARK"
- Z,oda, qoda, ale„. Jed
.
ateście - powtarzam - kore aguJe
hleł!ł! A u nu nwne lab'zyGMUNT FIJAS
nlerem był
~·
mdezysna! Ot, oo„.
ZmlenlA alę acenaria, rablnety „W)'IOko poe&awlonych oa6b", miJenlaJ' alę
reprezentaąJne
d;vwan.lkl

0 PER A ZA... PóŁ-'~Mi"LI6t~.fA~ b~
krywaj, Ilię u jednego z wy.
mienionych puerów.
Tu nalety się czytelnikowi
małe wyjaśnienie

dotyczące

milicyjnych „iinformacjl poufnych",
Każda na · świecie pol!cja
kryminalna przede wszystkim stara się o jak najlntenaywndejszą
inflltraeję
w
śwla·tek
przestępczy,
jak
największą
wiedzę
o ludzi.ach z tego światka, ich
poczynaniach, charakterach,
sympatiach, antypatiach itp.
o wuyat.ldm co aię dzieje.
To ,,siedzenie w środowiloku" ważniejsze jest
od
wseystldch
nowoczesnych
met.od laboratoryjnych, technicz.n~h. od wtJZystkich innych dz.lał.ań i „sposobów"
atosowenych przez milicję.
Im lepsza jest ta Infiltracja
w irodowieko prz.estępcze,
tym lepiej ałużba kryminal-

na

działa.
Skąd i od kogo,
dlaciego napłynęła

tudzież

wspomniana „poufna informacja"
- 1ego c<:zywlścle nie wiadomo. Tego typu sprawy są
na ogół ściśle chronioną tajemnicą,
zachowywaną
w
bardzo wąskim kręgu ludzi,
pracuJ11cych w odpowiedniej
komórce. MO nie wie o tym,
(~ztłl nie potrzebuje wiedz.leć), a nawet prokurator. I
ten n.adiorujący milicyjne
dochodunle I ten póinlej
eprawę prowadzący,

Informacja tak.a mogła nab1&dt bezpośrednio od

dejłć

pracownika milicji, jednego
chodzących 7.aw&ze po
cywilnemu i ściśle konspirującego swoje miejsce pracy, przebywającego w śro
dowisku przcstępdym, mającego
tam rozle&łe znajomości itp. Bądź od kogoś,
będącego autentycznie człon
kiem świadka przestępczego
Taki ktoś ma zazwyczaj coś
niecoś na sumieniu, a milicja o tym czymś nieczymA
wie I w zamian za tego typu
drobne usługi, nie nęka ma-

z tych,

łego,

„sypiącego" przeby móc low! ć W:elkich. Wreszcie funkcjona1i usze MO sKorzyst::ić mogli z
czyjejś nienawJści do któregoś ze sprawców
przestęp
stwa. Donos mógł n:ipłynąć
od oszukaneg'l "spólnika.
ulradzonej kochanki, człon
ka bandy konkurencyjnej
Itp. Jak było tym razem,
nie wiadomo. Przynajmniej
mnie nie wiadomo.
Faktem jest, te Arodow!sko przestępcze wie dobrze o

a

stępcy,

•••••--------„-„„----„-•
JANUSZ KRZYSZTOF

Bezrobotne
zcenzusem
B

ęd-ile
tutaj mowa o
sprawach tak zwanej
„płci", Tylko prollz.ę bez porozumle·wawczych uśmieszków! Nie
mam bowiem na myłll „tych
rzeczy", Problem Jest bardzo
powainy I bynaJmnleJ nie
nada.Je lę „do podus&kl", No,
bo posłuchajcie„.
Z ~tku wazystko wyrląda bardz.o pięknie. Niemal Jak sakoflr.zenle 100ttaH1łyczneJ powteśol.
WleloJetnl wysiłek, łlęcZenie nad
llkl'Jptaml I podręcmllraml

uwieńczone

sos&aJe 01tatntm
epaminem, JaklQd sqloW)'m balem, połefnalnym
„1audeamW1em", I - nadzleJaml na iwłetlanlł Pl'Zyszloś~.

A potem pn)l.Chodzl dzień
powszedni, Balowe złudzenia
pryakaJą Jak mydlane batiki,
a zaczyna się kacenjamer
wędrówka.
Wędrówka
od
Jednego do drurlero dyrektonktero rablndu.
Wiadomo
przydziały
praey dla ablolwentów zostały de facto - Jako relikt
- minione I kaicly tądny
utrudnienia, a W)'PDl&łony
w dyplomoWJ papierek mło
dy człowiek mm! się &aratl
o pracę na wlaaną rękę.
Jełell
Jea& to męłczymn
- nic ma większej biedy
Z pewnoiei„ zn&Jdlle coś
Gdpowlednlero dla alebie.
Natomlut roneJ, rdy jest
tzw, ,.płcią odmlenn1t". ozyll

I„.

nowj żadne:;:o dowodu nnl
dla nftlticj1, ani później na
proce ie.
lnformutor
nie
św1adczy w sprawie, nie rozmaw ia z prokuratorem. Donos to tylko ślad, od któreg-0 rozpo::i yna się właściwe
grol}'ladzenle dowodow.
~)'stemy
penetracyjne
między
innymi
powodują
powstawanie
aamoobrony
środowiska
przl!6ti:pczego.
Dintojry wydają karv na
„kapusiów",
wyk1ztalcany
Jest specyficzny kodeks mo-

~-mówl1tc po prostu - KOBIET , 0, w &aklin przypadku sprawa nabiera •upelnlr
Innego wyrazu. orlędnle mówiąc nieco się kompllkuJe„.
'eJ tłem Jest zwykle pokój Jakiejś „wysokiej osoby". Niemymi śwlacJlu1ml dyrektOrtilde blurlto, takiż
dywan oraz nlen.adko tradycy Jne
rybki w zielonym
akwarium. Rozpoczyna się
dlalor:
• - Pani w sprawie pracy?
- Właśnie, podobno potrzebujecie„.
WakuJe e&a&
enerretyka.„
I tu naJe7ęśełeJ okazuje
się, te nlo dalrJ jak prr.ed
rodziną 6w wolny eta& so1tal„, niestety zajęty.
Czuaml zdarzy alę kłoś
lllCllCJ'1, ooł
łam mruknie
DOd noeem I rP!'_Owadzl
konwersację dale . W11l1tda
&o na or61 tak.

I„.

IDokm\czmł1 M lłt,

- l------------

U)

Mały

KRÓTKI

RZEWODNIK

Sp61clz.iekzo'r. mlesz:t.1niown.
w n~
omówiona d~kla:ln,
pn 1· dn._
,,I-~ótkim
s::yrr1
n io JC • o z>wi c
ku"' Jedyną mot.li\"""•1 wp \\ni
nln 60ble mle .:h.rn1a , 1 zy p'lmo:y wkłl1du wł• nych 1 cdlslfl c 111
mntcr„,lriyd1.
ków
prz··cież l<1dzit', którzy maj!\~
działkę, ciułany prz.cz l<llkn lat
zapas materinlów bud'lwlri·
nych - chC!\ budować sami.

dokończenie
spłaty
wygl11dają
Dla przykładu

A jak
kredytu?
członek

spóldZ:elni typu loikat<>:"S!Qiego, zajmujący 2 pokoje z kuchnią - plaei m:et11~e ok. 400 zl. Suma ta
obejmuje splate kirodytu plus
św.i.adczenla.

p:-zec:~tne

Tu musimy zwróo!ć uwagę
na Je.w.:7..e jedną, bardzo waź
ną i>prawę. J,ódz.ka i;pół<Wel
m:eszkan.owa przyjęła
C'zOOĆ

j~

zasadę,

30 fe

&płata

~111•1

Czy ta inlclntywn moi'! lirzy
czyć na jakie.i poparcie,
„wla,nym pr7.!:'mybudu!ący
slem" mogq ocze'tiwać czy,1<']~
p')mocy - tC''~t.niczneJ. prawneJ, matcrlalne1? Na tro wl.aśnie p}tnnie chcemy odp'lwlcdzicć w tym Informatorze,

m.ie-

6if:CZ!'lej raty kredytu wru
ze świadczf!nlam1 n ie m o :i: e
15 procent
przekraczać
:nu ięczn~o budżetu rodtiny. ChodZ.i o to, by w przyszlości koszty 11plat i liwiadcz.eń :nie oba!ążały zbytm:o tena
go budżetu. A więc mies.z.kan•e Rpóldilelc.zc mogl\
oobil' pozwo)ić jedyn e ludz.;e,
mający z:apC'Wnfone t;tA>unkowo wysokie dochody.
P mu;tać Jodnak trzeba, fo
pincie rat
prz.y tem\.lnow J
1;tQISOwa„e llll ulgi. I tak przy
termmowej place ':• ;raty hank umarza poZ<l\'!talą 1;~ ra1Y. Ponadto umarza tl ę przy

-- 31 term inowych splata<-h 2,5 proe>en t kredyt u rocznie. J e.śli
w ęC' np. członek i;póldir.ielnl
lokatorskiej pła<.1i w ·lągu 24
lat 60 procent zadlutenla poz.ostałe. 40 procent :w.staje
u morz.one.
Kredyt}' dla C'?łonków gpół
dz.:clni lokatorskich •I\ nie oprocentowane.

CZY l\IOZE BYC TANIEJ?
Dla kat.de •o Jest <"hyba «ira z ja ne, że u?.yska.ri.e m:eszkania spóldz..elCT~o n'e je.st
przed:slqwztęC'lem łatwym, wylllD.gił f:'J>Ore;(o wysiłku tmanM>we,g , wl 1u wy:rze::zier\, Z
dru :ej & rony p ro c e n to-

-32 pierwsze
wyE.okość
t właściwie n
wkładu j

o
n,
bo ju:i: 50, 0 koszt1iw budowy
m !e;?kan la może wy.~t:irc:t.yc.'„.
Czy mimo w~zyst:ko nie
da!oby R 1 ę ohnizyć kosztów
m ;zknn~ spóldz.i la.c.i:o inne, drolJll - p:-2.PZ: po\tłn1enic
budowy? Na pewno tak. W
tym „krótl!lim prrewoon1ku"
n.c mlcJ$ce jednak na tak
ro:z;i. -:iąunta
me~ ólowe
zamlere wanych ods ·lamy do
następnych publikB<"h naszego
cyklu.
..-a

co noBIC7
nt'sillo ~'O
PrzeC'l,·tall~r.!e
ten Informator. Obllczylliktle

-

inf of ma or o

33-

d<Jkladnle swoje mM.liw~ rf
finansowi', moilłwo rl 1>11:t.ycz.kl, pn~ania M:eJr()Ś Itp.
h!ł'c oo
C'-0 IC"raz roh!ć raz.u p:t I Jeden 7. 110rlanyrh w
a re ów,
1tl"1.e\H1dniku
t~ m
kto nie uIl~ >ko, żl'hY wa
prze<llil?

Odra.clwmy po plech. W \\il)
&'l)iildziclnl na -poewno
\\.lej~ wam na l!'ł<lwt hubeł
rimnej wa.rly, P<m łooz11 want
l'rnkro
mnie.I wl rei tak:
na.m, al„ na rol· birł.ąry I preyna
kandydatów
1!:1ty
ll'Zh"
n f-t'Sl .anie i;pól<lz!elrte &I\ Jut

GDZTE DUDUJE:\11'?
w.~tęp1e

Na
wać

pewien

trzeba i;pr:i t •.,...
bllldny

pogląd.

który <ięsto j 0 $zcz~ prowadzi
do nieporozumi• ' ll między wła•
dzami miej.~!« ml i amat 1raml
domków jr.dn.;rodzinnych. Tt>n
tzw problepogląd dntyt'Z.i'
mów lokalizncjl. A w1qc wyposia•
jaśniamy ocl razu hudO\\I;
pod
danie clzlałki
domku ni11 .ie I równernartne
z u1y~kanlem 1ezwelenla na
budowę.

Skąd w ·nlkl'> to ogranlcze·
pr?Sta, budriwn
nie? Rzecz
domków jedn'l11 dzlnnych muzgod1 ;i z ogólnymi
być
l!i
zaloi:eninmi nrc hit<•ktury I urbanist kl. Po prostu nie moż
ni! dopuścić, by np. w jll7. i
t11k Zllg~zczonrj r!z.clnk • 1.ajmowano tereny po<l burlowę
ml ~knlmałych jednostek
•
nych,

nie ozn1c:ui !..>,
wyobud'>Tl.'11
budownictwa m:i wyrodzaj
znaczone ispecj Jfne tereny.
NaturalnlE'

w

obręble miasta
liminowan::> :n.pełnie
domciw.
małych
wę

źr

burlow(!
Takirh tf'renów p
cl1mków wyzn„.c1on·1 w l,ndzl
ui.
przv
i;pnro: na R11clngo-szczu
Pojezlrr kici, w dziC'łnicy Poi
lesie przy ul. Namirilnw"i
na Cho 1n;id1
Kozict ulskieg •},
przy ul. Hacla\'. ick1t'j, Po:1Jd·
io je.szcze w •·iC'ż11cym rflku,
przc1rnzam1 b ·Jtic do dri.pozycji przyszlyc!1 użytkowników
lokallzucj1 v d:o:l lnic:y St:ir.1mlcj~k . tzw. „0 icdl<' Rogi"
- mlęctzy ultc:-ami Strykow ką
A Wyt1e<:zk,>wą . Je t to wyjąt
kowo lacmy tl.~n. zad17.c-.v1•1•
ny w ptlbliżu l:i~u. WY"„mucz ·nych tam :z; tanie aż KOO dz.talek, z c1 !'.l<> w picrw:1;r,ym c·•·1pl"
- 45.'l. Cały plnc bud '>WY Z.)r;tanic prze;r, rnlnu•o uzbro, ;nv
- to maczy :zhudow:inr. bęc!.\
ulice. doprowa<.iZO'Tla wolla .i
światło.

;,:AK ZAl,ATWIC
„LOKALlZAC'JI;'"l

n

Ktro nle uzy<ka 2ezwoleni11
bud ·anie domku na wla-

] dziake - moz.e otrzymać
1asti:pr1•1.
bez trvdu <izialkę
przeznacmnyeh
na tercnnch
przez urbanistó\'I pod pJską Z3·
Ob••wiązuje jednak
hudowc.
na dzlalce
pew.cn warunek:
n leży ritpoczą1~
zastępczej
budowę w ci, i.:u najwyżC'j pńt
rrku, a ukoócz.yć - w ciągu
na;wyiej dwo~h lat.
s

Istnieje

w

ć

-

I z1·r · J(!("lna m•1tJ;.
dl,1 trch, którzy

w

ad<1j~ wła..;ny~h
pl'lcńw. I>ziclnicow~ Hady • a-

ogóle nie p;is

rorlowe spr7l'•ila.i'\ clzialki P•Yi
buctowr, dr>mków jet1norotl1.1nnych. Ko zt +erenu uz,1lrzni:>·
ny j st nd kilku c.zy11nikó 1', in
Jn. 1>ri kosztów budnwy cl.>mlrn
na tej dzlalcc, lrj ucbroJi.:nia,
0

należy iłotyć

dzielnicy itp. W przybliżeniu
cena 1 m kwa•Jratowego tych
rlz1alek wrnosi w LodZi - 30

na specjalnym
formularzu wniosek o 11rzydział terenu budowy, wzglr,d·
nie też - o ud7jelenle pnycz.kl i przydział materialów bu·
dowlanych.
2) Do wnio·ku należy dołą
CZ\•Ć z.a.świadczenie z mi~jsca
pracy, stwlerdza i are zaiwód,
zajmowane stanowi Jw i wy'1..a.l'Ob ków. Skladamy
r.okość
zaświadczenia z
też: podobne
ruacy c.z.lon.ków romi~sca
dz.iny.
3) Na.,itępny 7.1lr1oznik - to
ew.:?nlualnie dowód własności
dzi<ilki, na któri planuloe sie
budowe. lub która zam! rzamy
na di:ialke zastei>wymienić

zł.

11.E KOSZTUJE BUDOWA
DOMKU?
Oozywiś<'ie, moim\ tu opPndanymi prze·
wać wyłącznie
ztnrysy typowy<'h
c1ętnyml. K

domków jednnrodzinnych opirw<iją na sumy ('({ !OO d;} 2l0
zależnie o<l
tys1r,cy zlotyc 11.
wielkości domku, użytych materiałów budowlanych, wypoW budowanych
sażenia c:c.
l.ndi:i
w
w uble"lym r'l!rn
jednModzinnych
domkach
ko.szt 1 m kw. powierzchni u·
żytk'owej wyMsil ok. 2.400 .zło
tych.

czą.

tel: projekt
4) Dołączamy
domu. wraz z zezwoleniem na
budowe. wydanvm P'f2 .z. WYdzJał Architektury Radv Na.rod()Wej m. Lodzi.
.i·eśll kto.§
5) I wre 1.C.:t! budować d m k o poc~oo
lllii UO
wiek.•~i.
wier~hnl
m k:V·· lub planuje <io;htk<>w.:?
war. ztat
na
P0<m1eszczcnia
pracy - mu•<l mi<'Ć stwiErdw.
nie zgody wlaścdwci Dzielru-

Przybliżone

obliczE'll.le nfo
trud.1e - mnoż;;my
cen. mC'trn kwadrn·
!owego przez ilość metrów p;,wierzchnl użytkowei„.

więc
prz~ciętną

jest

JAK UZYSKAC

oowcj Rady,

POŻYCZ K Ę?

PROJEKTY TYP OWE

To, co powJl'dzieli<my wynie oznac1.a. że budUJl\CV
domki muszą Jyspnnować cal:\
urną na P"kry·~i„ k(')Sztów budowy. M •,gą or.i bowiem kc.rzy.~tać w • z.rroldm zakre 111 ir:
kredytów bank:;wych i P"ŻY
przc7.
czek, udzielanych im
pmistwo. Ubieóający i;ir, c te
kredyty musza spełnić je:lnul;:
sz rcg warunków, z których
pod lawowym iC'Sl posiadanie
wlasncgo wkla<lu pieniętue&'O.
żej,

Na Wl'ltep'e nlnieisze.110 tn!ormatora omówili 'my 1uż jeden z ba·rdzjcj klopotllwyć:h.
~to źle roz.umian}ch J)!'Oblemów - lokaJizack. Is!:ni 0 je
jeszicze .i<:dn<1 s.ix11w11, Móra
wYwolujc też flporo nkp·>rD'ZU·
projekty i d<>ktunootamień:
CJO budowlane.
Zdarz.a sic niestety często. •
7.e PMIE'd.s.t.nwi0no w Wyd:o:iale
Architektury projekty i dolt11mcnt<1c.ie nic Z.\·&kuia aprobaiy. Pr.v•wa7.n1c chodzi t) to. że
projekty te 11oc;Ut<ia i<i grub
"m te:i:
hlędy techniczne.
- ich forma architeklonlaz.na
kłóci &ie z nlannmi z.al>udowy
przy.51?.lego ~ iC'dl<t,
Tych \\; zy.s.tkich kłopotów
mo7.na ooiknać w 1rnder 1>r<J6fv
pn..cd.st;iwioinc d•>
SOOISĆ>b
akreptacii 1>r·l)_jekt:v ty po\\ I', A
które zoot.1ly ~ui
więc takie.
zaf.wierdrone pod W?,głęd~m
tochnkuiym l arohil~kt.onicz

Wysolrn~ć te"'> wkladu, P''"
dobnie jak w przypadku i.poldzielczości miCbzkaniowej, za·
<l wielko'rl pr:>jrkt.l\vależy
nego domku. I tPk - dla domków o powierz,hni do ~.o m
kw. - minimalna touma wkladów własnych .vynosi 20 proc.
lmhtów cale; budowy. Przy
p-iw1erzchni :;ą-s.; m kw. 25 procent. Bf>--lll> m - wkh•d
wla~ny nie moż.- być n1i'.szy nli:
30 prnc:enl k >-;7.tów budnwy.
Pom.stnle 70-3;} proc. knsztów
m'lfo pokryc 1wnk w fo1mi"
cllugotermmowej pożyczki, 1,
tym jndnalr., 7.e maksymalna
suma ptń.}czk1 :1ie przekroci;r
120.000 zł.

=

nYtn.

7A,tnło opr CO·
Dot\'chcza~
wanych 77 d<Jkttml'ntaci~ ty1'<>·
wvch domków. W lc.i lic1.bl
39 pro.i;;:któw do.tycw domków
wolnost<>iacvC"h. a pey1,:x"t·1l" 30

IXO\ • h.
- bli.tnlaczvch
Dokum n!;tcJc tvrxw:ą mmnn
nan}'W ć w Lodzi w Woi::wńdzl<tm Rlurz.c. Pr"OJ-e'ttów ul. Traui:ulta 14 w C<?nie od
2!">0 d:> :m.1 :złotych w <n~m
plar7.. Kat toi: dornów h·oow WvWY<"h dQ l<mnv lC\,
Goc.J>O(ia<''<i Ml·,..?.kad7. <Jle
n1t)Wci. ul. P1mrkowska 10·1.

Wkład własny - owe 20-:;o
proc. kosz.tów domku - w1n•on być zle>żon·1 na kli1e,ł:et z.rr oszczcdno~cl"w<'j, a I'KO
wyduie i;tara:ą · ·m 1;h; o kredyt odpowi dni.: za wi11dcz.:nla.
Spłntn kredytów bnnknwyrh
odbywa •ir, w my-Il za.'<ł\d, omówionych d11kl;irln!e w naszym „~rzewodniku .spóldz\el·
crym".

I jc5zczc• jt'<ln;1 ważnn inf'>r.J fi kto · d)·· pr)nuj.?
macja,
jui pewną 1!Gfcią material{Hv
budowlanych na budowi: domku. to Ich wart•~ ć moil' b ~ ł.
zr.llc1.1ma na porr.et w ł a~nl'ge
wkładu, po o.Fncowaniu tyth
przrz 1ipec1alną
matc·riałów
komi.się. Podobnie też - jeśli
bc:r:
ktoś zac:zał jui budnwi:
pl)mocy finan:;11wej państwa In warto6ć wykunanych robot
na
może być tak ze zallczll'!la
poczet wlcłil.dów.
JAK

z,

ł,J\T'\'VIAC

1:or..~t AL.~OSCI?

A oto n:ijw.11.nlej. 7.~ Informacje, jakie „krr.ki ur1 :!owe"
należy pridjąć :'rzerl roz::>.>Llt:cl m budnwy domku;
1) W Wy(!z,nł •

c;n~p r!Jrkł

odpowiednie\
i\fr ,gzkan1owr1
Dzielnicowej Ihdy Nnro<lJWE'j

.

BUDOWLAN11

MATERIAŁY

Mimo

znacmei poopra.wy VI

:itne..„Ju. pewna cześć maV1
teriałów budowłllnvch iest re-

glamentowana. Aby uzy~ka~
gły, l'IC!Tlentu.
prz.ydz.ial no.
~·,1,·odów
v:apna, drer.vna.
lnst'llacvjn)~h. €1eJct.ry<"7.nych i
oraz
wodrno-kanal'7.acyinvrh,
należelu7.a z.bro.leniowe~o ży wnieść od.oowiodnf.c podanie do Dz.J.•lni·~··wej Rndy Na.rodowej. J\fa,t·"'rialv te przy.
d.zidnn"' sil. w ilościach o2nlnlc-zonyC'h,
or<ra.n!czeń
Natomiast bez
mor.ina nibvw:ić malr.rlalv oreCC'Jl:lY
1al:rryl>e<wan , a wie
ró!nvch rozżu~lobetono\':e
miarów (M2, M4. M l ~·az
belki zastęJJU.ia":i <ltw.i::ary.
&?z: ogra.nJcz.e11 i;p zrda..l•
swo.ic wyr<> v 2'-<" \:lady
też
„Dolina Nidy" w G~,c-kach,
wo!. k•cl~. 7.akt.idv te oroduku.in cale domlti z 1 J-efabrvka·tów a ,p..«>WYC'i1. Po:lobn. e
dooanki z prefabrykatów
też trwinowvc.h dootar'C".z.aJ11 Za\V Mll·ola ika<'h. woj.
kllltiY
ol&1.ty1i.s.k..le. ObLc v.rsnomniane
tu wytwórn!e po<le 1mu.ia 1Sle
PI'>Cfabrykow.amontażu
tci
nvch domków n.a placu budowy,
Oba rodzaie preJabrvkowanych d'.lllnków sa t.ai'1~ze 1 latwlcf.:;z,„ w bud.0>Wie n ż budynkl z rn<l'!<'r:ialów tra<lycyjnyoh,

• * •

TYLE O DOMKACH JF.J).
NORODZINNYCII. ALE NA
TYM NIE ZAMIERZAMY ZAKONCZYC AKC.Jf INFORUCZ1'::STNIKÓW
MOWANfA
K O N K U RS U
NASZEGO
„WS7.YSTKO O MIESZKANIACH", W NA.TBI.17..SZYCH
„ODC.I.OSÓW"
NUM~;RACll
ZNAJDZIECIE JESZCZE oo„
INFOHMAC.JB O
K!,ADNE
O. '.l,CZĘDZAPROBLEMIE
MIF:.5ZKANIE,
NA
N!A
DOCF~LO
KSI/\ŻEC6KAC1 I
WYCII, KSIĄŻBCZKACH ,,Z
UMOWĄ",

PONADTO
OTWIERAIUY

JESZCZE

-

„S K R ZYNK Ę O D P O W I E D Z I''. BĘ 
DZIEMY W Nll:J OUPOWIADAC NA KAŻDE rYTAN,rn.
DOTYCZt\C.:I:

BUŻSZ \' CH

l)ZIAL AI,SZ C'Zl'GOr,Ow
"C)S<.:I 8POr.o zmLNI M·IE. tOŻU•
:z . A JOW\'C:ll ,
WO f'·l BUDC>WY DOMKÓW
- I 'l'El\IU PODOBNE.
WASZE
l'IA
CZE K A\! •
'A KO·
JA,
I.ISTY I l'l"I'
PFR('U:

Pl

P~DtY

ZAZNA-

CZ\'(; WYI!A'1.N E: „PYT A·
MIESZKAN IONJI\
\\'E".

·--~ ...w.--~---

l

„~pra\\'dz.ające".

1

z ostatnich numerów omówibud»wnictwa mieszkaniowego na ile
grneralnego pl~nu rozwoju

Ko.ntynuUJemy

I

ipy

W

I ....-

anra

jednym

liśmy perspektywę

ur'blni.~tycznego

Pro:'imy,

Łodzi.

rnierając się

o

liczbowe. pudane w
publikacji,
przyr-cmnianej

założenia

o<lpowiedJ:ieć

na pytania:

1) llt nowyrh lzb trz:cha.
b y wmieść do roku 1975,
a7.('by 1aspokolć 16d1kl „głód
mieszkaniowy".

2) Ile Iz b powi nn o przybyć
w n1(bll tszym p l anie
w la.ta.eh
etapowy m , tzn.
1960-1965.

Tu

wpisać założoną
liczbę

Łudzi

Tu wptsai-

islotoną
llczbę

ksz.nścl

w~. fl<' nl<t;it'„.

A

\\ię.o

- 34znowu uw6d? Wl!!C

r.le ma szana na 11'l)·11'kan!e
mi 7Jrnnfa w \\'Yratnla okre61onym terminie?
TA.KIE SZANSE JE n N AK
I ST N IE JĄ. ISTNIEJE INSTYTUCJA, KTÓRA CHĘTWASZE
PRZYJM!!::
NlF:
ZGf..057.ENIE I ZAPEWNI
TERMIN OTRZYMANIA LOINSTYTUCJĄ
TĄ
KALU!
PO WS ZE C Il N A
JF,ST
OSZCZĘDNOKASA
SCI.
5ZCz.CiÓlowo
Ale o tym - i11nym razem.

wieści

P

Mą~~~ „~i~, i~.9!1
„Miłość

nle

jedno ma

1mit:" jest ks:ątką czy-

po.szukl\~aną,
tvwaną,
t>rl lady. Nie
EOprzed11waną
tylko ona zre:.z.tą. Ob:c wy-

dane u nas o.statn·o blogra.
f1cznc pow ścJ la Mure'a i;taJy 61ę nieomal nnjw1c;k zymi
„czonu.
be,t.s(?l!eram
Czv to i.le? Z jednej 1;trony
wlaściwe dohne. K ' 11żka
rozchodz.i. a przy tym łudz..e
pozm1ją życie Tolou.!-e-IM'lutreca („MouLn Rouge") ; 1'"eliksa
do
.Jednak
Mendc~,<10hna.
obow111zków r~nzcnta nale:c:. ki; z.ta lży, wydaJe mi
gustów <"zytcln1t o wa n 1e
ka. I troska o to, by ów czytelnik książki przyjemnej w
rozrywkę,
czytaniu, dającej
ale należ.owej d:> tzw. „literatury B", :nic parował d 0 ranszi
arcydl.iela. ~ 11rcsz~ mi w.ie-

)

•

n'• Jodnn

ma im:e" (książka o TolomeLautrecu ZQStala wydana dupozycją
jest
żo wC".ześnlcj)
slab utkl\, nudnawą, rozwlekła
i zupdnie nic z.as.ługuje na

powsz~~ I~:.Y; • Rzec~

kl>ląt.kl
popularność
pł yn'e również i z teszo. żn
wszełkiei;io rodzaju biograf e,
„Vie romancĆE" o.snuto na ży

proota,

ciu wielkich ludzi, cle.sz-1 s.P.
• poleczeń twJn
na.,zym
w
poczytnokJą. l&tni•'szlód
p<>wioo1.ialabym,
je,
autentyku li!.t!rackic~o a t.w'adomość, ie osoby występu n·
<"e w pow;P.L'IC'l istniały r7Rczyw1ście, że ich z.a dnicz°'
or>'11~no
ZA<;laly
dzia łania
zgodn·e z prawd!\, że przvlofaktycznie
roz.mowy
cz.onc
mog?y mleć miej e - 7.A·
pewnia b;ografiom popularogromną

ność.

'T r~ha powled1.ie<', że wl4rórl
romansów, powieści p()pularnych. c1mutych na tle ro bardziej burzliwego życia m11l•n.a. <.: zy porty, potykamy J'IO·
zycj e świetnie napi · ne, Po-

tych jE>.st mnhstwo w•pomn(l w;Q(! tylko przykła
dowo o „Pasji życia" S to n e • a
- do kon:iln ruip!sa.nej bioszrn!11 Van Goghll - o „Poi
Paganiniego '
tępieniu
„Trzec:h barwac.h czasu" W in o gradowa.

Poo

t.awową

wadą

k.s 1 11żki

Ja Mure'a jt t to, żen'edowia
dujemy się z n'cj właĄc:wi a
MenFeliks:e
o
niczego
delssohn!<-. 'T'ak, wiemy jakle
odhyl podróże, z kim , ię oi~
ni! i jak'c miewał kochanki,
poznujemy jego matkę, ojca,
I to
przyjaC'1CIR,
l!ńostrę.
wi;zy.stko. Sądzę, że powi ć
o artyści<>. nie m6wiąca zupclnle nic o j o dz. iel e - je t chyh''.ooa. PoW:eś<' ,
w któr j na plan p crw zy
mllę przygody
wvsuwa.11\
ł<J!!.nc twórcy kon('()rtów to.rkrzypoowych,
tcpcanowych i
w której ważn ' ej ze ą imio6pra w
od
koc:-hanek
na
twór c ;r.oś cl.
ALI NA GRABOWSU

„ ••••• ~······················

IOTR

~-~-~,~~~-~-~~!~ I

GOSZCZYŃSKI

ACH, TY WYDRO!
• • „.

-

Mój dzieciak panincso
Mój, mój? Z by
pani taka zdrowa była, ż by
Krewkie niewiasty prze-s,
pani
it: te sztucwc z~by par minut „kotłowały" slG
zd!'owo nos!lł. Mój dz!cclaolc na korytar:i:u,
po
czym
'lego potrąconego· jamnika wsizrtko ucichło, naw t miuderzył?
Moje dz.i~ o nie licja
nie Jnte1·wenlowałn .
tak wychowane, jego maitlrn Czy
rzeczyw! cle wszystko
z japoiisklmi soldat.umi na ucichło'! Nie, moi drodzy, tCl
Uank1ery nie chodiila„.
dop~ ro poczi1lck,
gdyż C<l
• - Coś ty wydro powif:- Jak co, ale pieniactwo poldzinłn, kto :r. japoń .k.ml soł
skiej ,,matronie'' od w:l ków
datam i na !lanklcry chodził? nie jest obce. To pieniactw"
Kto'! Ja, ja?
me od razu kończy się proObywatelka po ądzona o ce. m. Nas.t puje erla ,, pouczę :r.cz·1nlc
na randkL w tkań" - co' w rodiaju mczamlcru:hłych ~asach z j11C'tÓW na których „panit>"
poń. kim!
i.ołnierzami,
nie chcą katda ze swej strony
wytnymała z.łapała swoz.ademonstrować
przcwngę.
jfl rozmówczynie za ti.w. Zaczynajq się więc zarzuty
kok i parę razy „dołożyła po typu - „po kqdziell", a wi r
karku".
dowa, które „poruszają" ni boszczkę mamusię jednej cz.y
drualej z pań. Na&tępnie na.
1tępuje długa lit.anie Innych
Z punktu widzenia prawa wrzutów, z „pomówi niem
obie „trony są w:nne - oby- koronnym".
walclk
pomawiająca s.wą
- Ty stara k„„„ złodzlel
~:1si11dkG o SJ.>RCery z żołnie
ko, kredn!esz! O tym wl•
rzami być mo,;..e naw·et znie- cala kamienica,
sławHa .hl I jeśli strona prze- Ja kradnę, ja?!I
ciwn.'l potrafi dowieść iż sło
I oto można być z ióry
wa wypowJedzlane · stanowią pewnym, że . osoba p<)Sądzo·
_zniesławienie
odpowiadać
na o złodziejstwo tego n!('
będzie z artykułu 55 KK, być
daruje.
Za kilka tygodni
może s;1d dopatrzy lę winy
„caln kamienica" zjawi sii::
z innego artykułu, a miano- przed Sf\dem w charaktene
wttie 56 mówiącego o obi· - świndków.
z!~. Ale już na pewno odpoDo porozum! nla stron z
wie p1-zf'd • ądem krewka o· reguły nie dochodzi. Prm
bywatclka, która nazwaw zy sądem toczy się
p1 wa.
•W•'\
przeciwniczkę
wydrą
prawa z serii tak zwanych
.,dopuściła
siG r koezynu"
„py k6wek". Sprawa sprawip
Tym rękoczynem „naru zyła ule r6w:ia. W „py&k6wci>"
artykuł" 30 mówiący o
może być jeden lub kilku O•
nletyknlności, na tępnic odskarżonych, jeden lub nawet
powiadać b~zie z art. 37 za
kllkudzie i~iu
świadków,
lekkie uszkodzen:e . ciała.
dwu nlbo 20 adwokatów, a

każdy z panów obrońców ma
blogi.i nadz. ję, że właśn.c
Jego klfont prawę wyg

uderzył!

POD

REDAKCJĄ

JANA IIUSZ(;Z'\'

MARZENIE PIE WSZE
I ja bym
w upałnt>

sl!'d:alał nad 11trumyczJdem
lliłli:&łl, wiejskie lipce,

po dźwic;cznycll

Jecs kto

mi

shunach

ukradł,

rypał

&nlYczklem.
pslakrf'!W, skrzypce!

MARZENIE DRUGIE
Gdybym miał cllocł.aż krzywe nogi,
to zostałbym kawalerzystą,
I dzwonił w dźwlęoinc. ach, ostrogi
I rardło zwll:ia.ł - a.eh, ach - czystą!

CO ZOBRAZAMI?
Nie! tórzy chowajq obrazy,
to si pot~nle mówi,
do kic zen!. Jest to prawa
or-oczuola godności„. Ale my
w tej chwili mamy na myśll
obrazy nonS2ych licznyd1
pia tyków łód?Jkich. Niek 1ó1·ry z nich pracują in1ensywn!c i wydajnie, zwięksui
jqc swój dorobek w po.~tad
obrazów olejnych, eJ<M'IClrel,
satyrycz.nych sz1klców, akwafort, drz worytów, linorytów,
monolYjpii... it.d.
J~1.k

Co ·[ę dzieje z tym dorob.
kl m? Po wystiawach wę
druje ipr.zcwaimie z powro1Cm do mies7lkań i do pracowni ich twórców.
IW6ną swoiste ircmanonty
i nie ma iadncj nadziel na
ich upłynnienie czyli rCY1.pro.
wadz nic wśród ~połcczeńs-t wa l!lłl~o miasta.
Ob1'łl"l„ rzecz jasna, ko6J'1t\1je. Nah iy s:1Ju1kać talk Ich
form zby•i·u. przy których
iplas'lyk odinió łby f<:'Wn<\ korzyść m.atcrio11ln1\, a jedno.

czcśnie nabyv.'<:ą mógłby 7.0·
st.11ć na\\ t {~1,łowi
~orn

n!ie z:1rabi.oail\CY. którego nie
na ilwpno w „D la",

Rnz można spróbować, do
jasnej Anielki I Ryzyiko żRdnc,
"l.Vi~ cz.v-4 warto z góry prw·widyw.ać
niepowoclzenie?
Tym bardziej iż udl!lje si~ ~o
W'17.YSM{o w Wars-.lawie i Kra.
lkowlt"„.

„MIESZAJNINY"
o „CHATCE PUCHATKÓW"
Sądząc z ilośri mll'Jsca, ja.
kie nasz.'! r>rasa temu incydentowi f-<Ą~wii;:t·!la, było to
Jecl no z najdc.nio·ślejsz.ych wydar1le1'1, podob11ic j.D1k przed
wieloma mi<'.;;i;1cami rowieści
ob. Fnanciszki Sa,gan!
,.,M1 nrniny" 11 •e rr.~hiorą
w lej ~"))rawie głosu, gdy i. <;ią.
gie j szcze dy. ,ponuj:1 z,nikomym obszarem szr.~'llt gazetowych . Pow tym - ch•q
sit; w ten spo ób wyróżnić
~r.ośród innyt>h polskich vrganów prnsowY'('hl

* •
Pncwudnlcz.1cy j dneao z
Wydz!ulów Karnych ::iądu
Powiatowego dla m . I,odzi
powiedział m1, że tego typu
spraw jt' ·t juz mniej. Datue i; G to od l1w!IL „pudwyżk1" zalicz.kl, którą
mu I
wpłacić pry'A.i~flY
oskur.lyC:el, wnosz<1c pr.iw do Słj
du. N1egdy1' z l!c k;i wyno·
• iln 50 zł, dziś 200.

• * •

Pomijam mnósotwo innych
nazwisk, gdyż n c chod1.i tu
o IC'h wyli<l7.a.nic.
Pru..'<i paru laty powstał
wśród pLasty;ków wcale dorz~zny projekt, żeby urzqdzić wielki\ loterię, które; b1,lcty Gm :LJto\\1alyby zlotów.Io,
a w któr j wygryw<1łoby i;ię
dziełu
naszych plasty1l,ów.
ProjC'kt ów nie doszedł do
skutku m. in. ze wzt;l~du nn
!.Ltywnc stanowisko wlad::
f'nan owych, Mórc tę lole·
ri<; gotowe były obłożyć . podatkiem, niwec1.ącym ideę

przypominają,
trochę
śwktncgo
humorysty

nia Jest fakt, :ie właśnie Aqnl- forma nic<'Zę to spotykana
złość odeszła
ałk1cm rhęć
sti zrohlł wyłom w do ó w rad.zicoldcj karykaturze.
sz~ywn<',i pNlkty~· radt1ieo·
do proc ów1 ale
d j t
Danllo Aquistl .Jest stałym
kiego „l{rolwdyla'', który z współl>ra<·owniklem świetnie
sądem
i musi prawe; rozmaga'l.ynu
p:1trzyć obicktYW.nie. Sl,'dzln
zasady drukuje wyl11,rznle r~._ redagowanego
sunki i;atyrynnl\?.
Latem „Vie Nuovc" - organu Wło
jest także cilo,~iekie:n któremu wngtrznośp1 ·!ę kre1057 r. I>anilo goscił w Z.'Rlt skiej l'artil Komunlstyci.cnją, gdy
~!dzi
jak „pysi zamie dł w „Krok<Jdyht" nej",
k<iwkn" zahiern czas i. s dokilka
żartów,
które
nic
.J-t>rt.
'ńi I p!ejadije świadków.
w11pólnl"go z satyr;\ nic miały ,
PM.a tym były to pr:r.r.- • - - •
ml_Nl_ _•!l!!!!l-l'tll!!191p~llll-•

""' po<lp;•n,

tr.~'

żarty

amerykańskiego, Virgila Parlcha.
DC<'yduJc tu pewric podoblNistwo rysunku (podobne 11yJwetki ludzkie), a. plT/lccłe
w11:t.ystldm analogiczne zamiłowanie do tcma!ów kar·
kolomnych, z „drcsznyldcm'',
Znów wli:c mamy „pnrkho·
w11kl" arsen·tł rl'kwl1ytów i
zdarzeń:
luki, rewolwery,
rwanie ~bów, kraksy samochodowe etc.
Daleko wsz~c::c Wlodto·
wł do makabry tamtego ry·
sown1ka. Aqulstl Jest poro·
dnlcj zy, bo nlgd)' nic wycią
ga os af<'onych ltonsckwcncjl sytu.r.<·)Jnych: kierowca
wychodzi z kat~.i;lrofy bc:a
szwanku. łuk nie strzel:\,
Partch pokazałby prawdo1n·
dobni{' ~:l()fl"rl'. w kawałkarh
głowę
cłblopca.
pr:r..e ·zyt 1
stn•alamL.
R:r-t'C7<\ gollnq 7anolo\\a

mu~kl

.„_______
I BEZROBOTNE
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Nasze różne wlladzc nieraz
ccchuj-c obojętność lub niechęć do poci.ynnń kulturalnych, {'.7ASem nawet ponuru
7Jufillwcść (Jaik w 'vyqx1dku
nugro<ly literackiej). Moze
jcdnr.k lym 1a.zrm - na nowej fali t•tosl<t o tJl>OWS~.CCh·
nicnie kultury
7m1cni·
łyby
swój pogląd na spraw~?

A może by na~ze pisma zr >·
bity skrcmny p-0czątck i pod·
jQły ~'larć\ polską .tradycl<:
8U~krypcji na grafik~?

„-----------------------••

ZCENZUSEM
(Dokończenie

ze str. 9)

oraz akwaria z rybkami.
Odl>Owledi pozo taje ta. 11&·
ma: „Etat zajęty", co w praktyce oi:nacza: - „Nic, ko·
blety nic przyjmiemy!"
Być mote, ktoś z Was J>O·
my§ll, łl" przyto<'zony powy·
łrj „obrazek" Jest wyląc-Lną
fantazją autora. te wyRSano
ro z palca. Otół nie. Opar·
łf'm JO na autentyC?.nych perypetiach <lwóch młodych 1od7.lanck - Alojly Pl arsklej
oraz Ireny Stal"howowlc7.,
z których Jedna Je11t ab ol·
wentką Wydziału
\\'lóklen·
nlrzcro Politechniki ł,ódz·
klcJ. a tłn1ga ukończyła
nll"d:lwno Trel nikum F:nl"r·
iretyrzne.
Ohir. - choć 7.Jawi ·J·o nit•
,icst moi.C' masowi' - byn:iJ·
mnil"j nil' stanowią \n·j~t
ków pr1ez
długi
< kres
cz11s11 br.7~~kutl'cznie „dohlJa·
ły się" o .fal<ali po ·ade zgod·
ną z Ich fa<·hową wicd.-A
f wvl< :tt1•'l'l"nll"m.
„Mój d'lil'ń jak plS'll'
w woim Jiódr p. •\, P'1mrslm
- za<":rynał !!lę od pn.ew•·r·
fowanla pra!low:vd1 o ło~:teń.
rcrpociynnjącyd1 si«: słowa·
ml ,.pra<·ownll":v posn1klv. .1·
ni". Ows„em - zna Mowa Io
alę w nich co§ od11owi<'lłnif'·
r:n I dla mnie. W 7.akładad1
1•rze111yslu \\'!'lnianego Im,
Rr.:vmonb walrnwał np. !'łat
tN.'hnfka cieplncr,o.
ntnro
Pro.fl"ldów 11ny 111. Kopdń·
skiero potrzebowało l~nerge-

~em odwołanie W"llOSU\

ob~•

strony. Ciągnie 11ię więc ,,pyskówka" prz~ kilka lnstanril

.TAk• ~ 1„„h ~,.,ri''U/ Pc>t..y-

• *
Ale wróćmy do sprawy obie strony nie wyratJły
{'hęci pogodz.enLa się rozpniwn trwa. Sędz.La u iłuje
dojść sedna rzeczy. powt na
w n e kończoność - a w'ęc
niech świadek powtórzy sło
wa, które wypowiedziała oskarżona. Swfadck
puwt.urza, ale ju~ na tęp:-iy mówi
zg< la l'O innego. Wiadomo,
świadkowie to sąsiedzi. ,Jedni źYii! dob17.e z tą ~tronq,
inni z tamtą. Cz, ~.i przechodzą do ,,wrogiego'' obow
nie huczEjc na fal ;:ywe z znanla ćwlartka z nieb!e kq kartką pqgrywa w
tych prą"'·ach wcalo ru poślcdniq rol!l.
Sc:dzla poe! się, sędzia z
chęc;ą l j dnym
I drugim
„urnplil owałby" prcy~woitą
„odsiadkę''
by im na p1·1.y-

DANI LO
AQUISTI

w•info

Zapadł wyrok. Zawne jcd na ze tron z wyroku bę
dzie niezadm'OlÓna - czło
wiek je l ułomny -. „1 l szcze się sędlla nle urodził, co
by każdemu dogodził''. Nle?.adowolcma t ona wnoRi odw·olanic - apeluj'" Cui-

śc : c.

'119•--------------------•••..,.•------------Humor włcski nit~łatwo
ulet'a. now:lnkom, l>rLiewat,nle trzyma itl~ raczej tradycyjnych form I tematów. Tak
te-;: Wl061 dość rzadko rysują dowcipy bez podpisu, ko·
mlcznych pięć szukają 0-1.ę·
łclej w i)harakttwach ludz·
kich niż w niedouccznyt•h
&yh1'.lcJnch.
Wyr117'nic odrina.!'liQ od tych
ł<'ndcncji
miody •'Ysownik
Danłlo AquistJ.
Na plenvszy nut oka dowdpy Danlla

•

Czy to pomoglo? Ct)yba
niewiele jeśli lX W.>dti ł
Karny
Lódi-śródm ' e ill
za C"zas od sty('zn!.a dl• l rnnia zanotowćlł 3:30 lego rP·
dzuju . praw. Czy to ·ckr t'1
A skqdżel WydLiał K11my
l'ole„. - Bałuty „c!eszy" się
wi~ksz.11
frc:-kwcncją
1 je t
n.czupl'z.eczonym rckordzi. tq
- 5.000 &prnw w roku, na
drug:m mlej'CU uplasował
S.:~ Wydział
K rny Sród·
miej ka - Widzew z s.ooo
praw, nast<;pnie „kroczy"
Hudu-Chojny, a dopiero na
„ zarym końcu" śródmie

swć

Wv tawy w parku Sien,klcwicw i w . póldziclni pr:t.y
Piotnk.o\.1:Sldej ci(!Szą się nie.
omal jui i.i 1r1 guły dużym zainleircso•waniem. Nu•wet obrłl"l
:nie zwracaiący na siebie uwa.g! wybrednej krytyki, ale
spełniajocy
minimum artystyczne, n.awct taki obra...zawieszony na ścianie w mles7.Jwniu rob<>tnlha, irz 1n1eśln,:ka czy intc-ligcnta p1<1cu·
jqccgo - .1przyjalby sprawie
wyir~1ibianlla
gustów cstetycz.nych.
Niejcdrn :r. nas chciałby
mieć u si ble mono.typie .sa.
c1ow~1k!cgo
czy
Poulamu;
T07lWichir1.oinc", nf.c 7 1:lwu;ze
~on.okwcntne, ale reprezenjujące ll'rrperament 1 n1elc·
niWI\
wyobNl:i.nię
ob1·a,1v
Kondka; obrazy Krawc~'kn;
fropującc f.'IÓtna Nowo.•;icl~kicgo; 1-z;cteln!c "V?'praco11.-nne kompozycje P1saa-ka czy
satyrycwc irysunki Baranic·
ck i ego„.
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tyl,a, w Lódzkił!J Wykoń·
t·zalnl..:·
W zi;dzic jl'dt1ak odprawiano .lą z kwitkiem. Albo
Juz nie było wolnych micj~c.
W:lglęclnil' mial być przy·
Jęty Ml-;:lCZYZNA z takim
samym kwitkil'm, jakim ob·
darowywano p. I. Slal'howo·
win·„ jakim do d.-.iś bard'f.O
{'Zl ~to „legitymuj; stę" Inne
bNrobotne z f'Cnzu cm.
7..ai ·te, d'lwn>1 to vrawa.
W l'ahrykach włólilcnni<'zych
pcnad 70 prOl'. załóg stano·
wią
kobiety. ł.ód:d,( pnemysł oparty je l o ich 1Jracę
niełatwą.

wyma.g1\,ią«"•\

wleli- trmlu oraz zaradno ·cl
prarę prLądek, tkaczek I pomagarz..-k. Tam nic ma 01Jo·
r()w
„Bawełna"
I „wc'ne."
clH:tnl1•
przyjmują
kaic1ą
ilość nowych ruhotnlc. 1'rudnoscl zaczynafa si~ wtedy,
gdy w niur1e per onalnym
pojawi slę kobieta z dyplo·
ml'm, która mote I powinna
Jwlnić teraz luh w pr1ys·1łoś1·1 odpm.\ il'dz;ąlnc fnnkdc
ma,\stra, technik . int.)'nlcra.
01
I icj :r.:ik!adowy „
m" •c"t zamł\nl~tv. R"dYi 7.godnle z w:vlrnneypowanl\
rdzłl•A tam teor:vfk
- ON
nie da . obie rady. Wfi-c dl&
nh•.J - nic ma wolnych l'la·
t1)w, nic ma - mimo po7.o·
rów -- mo:illwo ri 11połel"Z·
ncirn awansu. Od1irawlonn
r. nk1~·111 powleksza grono
hc:r.rohotn:v«"h - z crn1uiu?m.
Ccn:i pra«"y ld:z:le w RÓrę
- z oda, przykl;umą1'. Zwy!·
kuje również cena nauki „100 lat niech nam :>.yje!"
Ale dlaczego .,t)·lho <lla
męŹl'zym"? Czy to zcm·
11ta mężczyzn za równo·
uprawnienie?
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tek? W m1are trwani proce u zapł ka s!Q złość w ercach l \lmysłach: - Z torbami na dzlcidy pójdę, a t wydrę do więzienia zaprowadze
- niech zgnjje.

• *
Lódt - mi.a to 700 tysię
cy mieszkańców, ma tak eh
spraw w ch1gu roku około
10 tysięcy.
Gdyby wz1ąć
wszystkkh m1esz.ka1'1ców p
uwagę, a przecież noworodki nic majq .1.wyczaju wytac:z.unln procesów, to co 7
mlcszkan:ec na zcgo miasta
albo nazwał kogoś k.„q albo
złodziejem, albo leż am tak
tost.al nar:wany i dochodzi
plamy na honor:z. w dl"Odz•
sądowej.

Statystyka raczej smutna,
zw!asz.cw gdy się ją nieco
rozszerzy-IO tys<ęcy ~praw,
czyli co najmniej 20 tysięcy
osób z.ainlcrernwany h. w
każdej
sprawi
przynajmniej dwóch świadków
40 tysi~y śwtadk6w
20
tysl~cy
<> ób reprezentują
cych strony _. 60 ty&.lęcy
osób Gdyby proces trwał
tylko jeden dzień, tracimy 60
tysięcy dni
roboczych, nie
licząc czas.u sędziego. A cus
p1 otokol nta? Sl,'dzln w ciszy
pokoju sędz!owskie"o klnie
nu czym świat tol, sekunduje mu wiernie protokolant jedynie obro1\ca milczy.
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Cuis sl<ończyć z tymi hlstorlam1, cza
chyba najwyż zy powołać Sądy Polubowne, czas chyb t kźe po
raz drugi podwyższyc tary•
fp zalkzk: - 500 złotych to
już będzie' suma
naci któr·
ludzie !ę zastanowią. Wyrlać'1 Nie wyd ć?

I

P. S. Ja, gdy się na kogo§
zdenerwu.fę,
n!e podaję w
wątpllwość morałn go oblt-

cza jego mamy - M6W!G mu
- •.ach ty gambeto''!
l
człowiek nie wio: obrazić s!Q,
czy nie'/"

IPWARP i~

leste-

~~;;11~1~!.=~==ne~luacji.

puJlł(:ej kclejności:

. Preadaga.
~Zatnach". Pierwuy „udał'" 11ę, bo przypadł do gustu lwiej części
kinomanów, a reżyser drugiego może uważać swe
aa.eto u udane po przeczytaniu życzliwych cenzurek
łtórych nie poszczędziła mu prasa. W takiej sytuM:ji zmniejsza się satysfakcja twórcza autora rzeczytviście udanego obrazu.
• „Ostatni ślrzał" jest filmem udanym. Udanym dzię
ld kilku względom, które wymienić można w nzstę
I) Przede wszystkim scenariusz. Aleks-ander Scibor-Rylski wymyślił historyjkę stosunkowo mało bai powiedzmy od razu - nadzwyczaj filmową.
ńalną

uczynić

„Ostatni

Filmową nie dla scenerii, w której się rzecz rozgrywa („Ostatni strzał" mógł się toczyć wszędzie), a!e
filmow~ dzięki zwartości fabuły i zwięzłemu zapla-

strzał" filmem nieznośnym. Oszczędność Sciborai ·:iwo charakterystyczne dlań (tym razem)
o powodzeniu
przesądzily
skrótu umiłowanie

-Ryłskiego

przedsięwzięcia.

:;;i..e

lll:l 6Zllall e.„

chętny

seans.
przez
międzyg\\<-iezdnych

szlaków są akurat na tyle m:ikabryczne. aby v.-śród ·widzów „Zemsty kosmosu" nie rznalaz.I S'lę
d.> wyjazdu w c..wo naldal-

m '. eszkańców

Twarze i

dwugodz1nny
·wypełniają
ręce ludz.i :zabitych

Nowe monstrum ekranu - g.alaretowata pla.zma, łyp:ąca oczyma
walka
bańkowatych zarodników.
naukowców z nieznanym \1;·1--.giem.
nisz.c:zącym wszystko, co staje mu
na drodze; pOCldka ogarniająca ludzkość I przerażająca i.aga<lka czło
wieka, który wrócił .~tamtąd''

wraca tylko jeden. Tajemnicę znlknii:cia jego współtowarzyszy odkrywają kamery filmowe, rejestrusię
jące każdy ruch odbywający
wewnątrz rakiety. Pierwsz.y współ
n.ie j~st już
czemy a.str nauta je<lnak norma!nym człowiekiem.
obdarz.01a
Włada nim straszliwa.
rozumem _substancja kosmiczna.

2) Potem realizacja. Tutaj ~')'mienić trzeba zarówno reżyserię w najbardziej Pi)tocznym rozumieniu
tego słowa, jako też jej nie:idlączny czynnik - DOB()R AKTOROW. Cała obsada „Ostatniego strzału"
zasługuje na wysoką notę sprawozdawcy. Sprawa jest
o tyle istotna, że przy kiepskiej liście wykonawców postacie Giżyckiego i Ziarny mogły wyda:! się pożycu:ny
mi :r: operetki. Tymczasem Jasiukiewicz wcale nieźle
racbił sobie jako Ziarno, a Karewicz w roli Giżyc
kit~go miejscami jest wręcz kapitalny. Obok wymienion:ych gra swą matą, na p<:ły ' epii:odyczną rólkę
Stefan Bartlk (knajpiarz) i staje się rzecz najmniej

Filmowców trapi nie lada zagadnienie. Czy zdążą
nakręcić film o tajemnicy kosmosu, nim ta tajemnica będzie ostatecznie zbadana i opisana przez nauko'YT'~-y~a /foże obalić najbardziej
wia•1łłt ~!ł.if~c~·~ot_Lema, i... nici wyj•lą
albo coś niby

*'"'041t'·

techniki. Roztr.ft.. ~,-,,M ! 1~C:Jwybrali metodę pomysłowego zabezpieczenia. Nakręcili
film oparty na czystej jak łza fantazji... Taki film
nie może się zdea'ktualizować. O tym - na pewno
nie ma mowy.

łódź podwodnW~Ci

z filmowych „Astronautów". Nici -

nowaniu akcji. Gaduła potrafiłby
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W miejsee sensacyjnego dresz- naszą p1anetę. A twórcy filmu?
czyku wstrząsa widzem autentycz- Oni znajdują się już na następnym
ny dreswz pn.era:ieni<I, no oo w eta·ple: ra'kieta z pierwszymi kow takiej czy podobnej ;:ytu- smicznymi podróiruj{ami ląduje na
końcu

&eji możemy s!ę rzeczyw;sde zna- ziemi I ten sukces nauki omalże
l~ć. Akurat nauka SZ11ka w tej nie staje S:ę przyczyną IZ!iemskfog„

··-!

.cbw.fL! ~2-1?µ fij>TOWa.2_zenla v:y- końca Świata . Z mech współpracc
rakiety z JlO'h'rO\m1 .n a '\\'blików w-ieliue&o uczonego po!9"--

-Oczekiwana. Wyslarczy kilka nJęć, aby twars tego
świetnego aktora na długo pozostała w pamięci widza. Ci trzej grają więc pil'rwsze skrz~·pce, choć Jasiukiewiczowi przyszło to z największym bo:laj trudem. Rola byłego bandyty, który w życiu cywilnym
p:>trafi jedynie wyplatać koszyki - to nie zadanie
dla aktora o twarzy, hm. pianisty. Ale owa fizys Jasiukiewicza w sumie 1płatała nader miłego figla.
Wyszedł Ziarno bard10 Interesujący I trochę udzi·
wniony, ale udziwniony w granicach dobrego smakn.
Taki Ziarno przywodzi na myśl raczej filmy Reeda
niż Hasa. Pozostali wykonawcy tworzą zespól na oUrszula Mogół wyrównany, i jak ilę zdaje tylko
drzyńska napotkała pewne trudności. ~ie jest to jednak winą sympatycznej aktorki - tylko scenariusza,
który mimo innych walorów - nakreślił jednak mimochodem owe nieszcsęsnc sceny kuszenia, w których nawet Sophia LDren poczułaby się fatalnie.
3. Jeszcze jeden powód, dla którego „Ostatni
to zdjęcia Bogusława
.!lłrzał" jest filmem udanym Lambacba. Zwraca uwagę ujmująca nonszalancja kadrów, zastosowana zamiast zawsze komicznej staranności. Ale na tę (pozorną) nonszalancję Jl'3ZWOlić sobie może jedynie doskonały operator. Lambach udowodnił, że stać go na to; obraz jest nlewymus ·ony,
kom.oonowany pobieżnie, a niemniej eoraz to urzek.A
walorami dobrej fotografii. Sądzę, że trudn:> byłą
dla „Ostatniego strzału" trafniejszą oprawę
znależć

plastyczną.

Przy wszystkim eo się rzekło, można było przeoczyć kwestię najbardziej istotną. Wymienione zalety "\,Ostatniego strzału" są właśnie zaletami dzię:-i
ogólnej bezpretensjonalności tego filmu. „Ostatni
strzał" to klasyezny przedstawiciel gatunku określ.i
nego preeyzyjnie mianem filmu „drugiego nutu•·
Ale jednocześnie znalazł „Ostatni · strzał" momeni;
kompromisu. Cechy filmu ,.drugiego rzutu" splatają
się z d:>brym gustem i pozorami m:!tywac.ii p;ychologicznej. Te motywy, wywodzące się w prostej lin!i
coraz fo
7 łączki filmu o ambicjach artystycznych u~hybieni'l
rekompensują obecność tego czy innego
Słowem cbu warstw:>m tego filmu wzajemny kompr:>mis na pewno wyszedł na dobre.
Ustalmy pewne zasady. \Vartka, sensacyjna akcja,
dobra obsada. efektowny montaż i dynamiczne zdjęria
- to chyba wsz~·stko, co składa się na ,,twarz" ~Y
powel;!"O przedstawiciela gatunku „drugiego rzutu"
Scenariusz może być pn:y tym tworem pełnym n~nsen
sów i bredni, byleby tylko obfitował w spięcia dramatyczne, dawał twórcy '(i aktorom) pretekst do P!>pisu.„ Choćb~· „Dctknięcie zła" Ors:>na We!!esa, ta
właśnie najwdzięczniejszy przykład, że mimo cczywl st.reb gaff scenarz~·sty - widz zafascynowany bywa
ro bo tą twórcy i wykonawców; (byleby tylko ~·sz;y
stko miało choć minimum sensu w tkance sen5acyJnej
rzeczy). Jest tylko jeden warunek: w takim filmie
musi być wyraźnie :z.aakcent:>wany moment osobh;tego interesu bohatera.
Dlacrego właśnie „Dotkn!ęcie zła"? D'.aczego aku-

rał ów genialny Welles.owy kicz przypomniał ml się
przy „Ostatnim strzale"? Oto I tutaj wplótł się problem nazywa.ny nieodzownym. Sprawa niedop:>wledzianeg:i, osobistego interesu bohatera. To przemilczenie urzeka w filmie Rybkowskiego. Nienawiść?
Czy sympatia? Co czuje Giżycki do Ziarny? I vice
versa? Obaj są świadkami swojej bykj świetności.
Tylko oni na~~m połrafią się doceniać; obaj są sobie potrzebnL Jakiei więc Jest to uczucie? W każ
dym razie wyobcowuje ono bohaterów i jednocześnie
nadaje filmowi zgoła Inny (niż sensacyjny) charakter. Charakter opowieści psychologicznej: właśnie te
p:>zory, bez których film „drugiego nutu" jest ni<:zym.
A więc tylko pozory! I dobrze się stało. Kaidy
dalszy krok w tym kierunku - miwec:eyć mógł b eza
słnalu",
„Osb.tniego
P r et e n s j o n a I n o ś ć
w takich chwilach k~
tastrofę, klęskę

scenarzysty i

reżysera.

więc sp0wodować nieuchronną

Trudno \\.-ydumać, Jaki los spotkałby ,.Ostatni
~tn:ał", gdyby scenariusz ten znalazł się był na warsztacie innego reżysera. Jan Rybkowski wniósł 111:oro
z gemre'u komedii, m. in. tę scenę w .k,_najpie (Bał
tik - Jasiukiewicz) przed strzałem, scenę, która jesł
majstersztykiem. Dalej wyszła filmowi na dobre
prostata, na dobre wyszła mu także scenaria mazurskich jezior. A że tego co dobre I zie nirsposób
tedy i wniosek wydaje się oczywi-

ny.m uroku,

Niech soble Czytelnicy pomyślą,
Zt: najęła mn!e Cen:rala Wynajmu Filmów na naganiacza, niech
mi to mają za zl'i'; a jednak zachwalać będę obraz ZEmanal Polecam ten przeuroczy f.lm uwndze
wszystkich, którzy lubią znajdować na ekranie rzec-zy o niecodziennej pornyslowOŚc.1 t nlopow1arzal-

myślenia.

ne stwory towarzyszące maszynom
do latania i Zemanowe ryby - cuda, to jedynie fragmenty tego kapitalnego fresku, jak\ przewija się
przed r.ami na ekrar.1e.
Jest także w filmie Zemana wyjątkowo błaha fabub, właśnie ta
Vernego.
zaczer,pn!ęta z pow1~ci
Fabula ta, rzecz jaSCJa, nie gra żad_
nej roli oprócz stwarzania pozorów; jest ona li tylko prctek;tem
dzięki niej twórca ma okazję
pokazać swe dziwadla. Ale fabula
ta - pod koniec obrazu. czyi, w
daje trochę do
finale rzeczy -

wybrał koncepcję szczęśliwą.

przecież oddzielić,

sty: Rybkowski

Film w paski? Właśnie. Zeman,
a raczej je~o dekoratorzy wykcnaii iście benedyktyńską pracę.
Dofć powiedzieć, że malowali w
poziome paski każcly po kolei fragment ..grającej" dekoracji, Znakom ity efekt dało także trickowe nał0zenie pa.sków (metodą nakopiowama) na obraz faluJącego morza,
chtnur i W ogóle 11>eJzażu. Ptaki Zt?-

minowe, te najbardziej udziwnlo:.

tu n:iprawdę niepowtarzalne
Jeśli któryś obraz
dzieło sztuki.
warto czy wręcz trzeba polecać
przy pomocy d:ukowanego 5lowa,
to obraz.em takim j~ł przede
wszy!';tkim „Diabelski wynalazek".

f~ul
zaskopotrafił
Reżyser Zeman
czyć widzów całego świata nowym,
Nakręcił
kapitalnym poiiiyslem.
film utrzymany od początku do
końca w ur:iku slaryeh sztychów.
A że akurat wszystko co stare jest
w modzie, i ie właśnie nie ma nosecesJa,
wocześniejszej rzeczy nli
film Zemana trafił w
dla siebie koniunkturę.
przeto i

wymarzoną

Jest to jedna·k adaptacja w jakimś ~em'ie niepowtarzalna. Niepowtanalna o tyle. ie ów sposób
Zemana zas.tosować można raz jeden i chyba już n igdy więc<:J. oglądajcie Więc film w paski, Fil_m

Widzów, przybyłych na sa!ę kinoteatiu „Polonia" - pomysłov.-y
kinomechanik wita początkiem reklamówki. I\J ekran:e chodzi znana nam ze sceny teatrów krakowskich Pani Horawianka i mówi coś,
czego w żaden sposób nie można
pojąć. Nie można! - bo film został
puszczony za wcześnie i ;:godn.ie z
przyjętym :zwyczaiem publicmo:ić
zajmuje się właśnie cdnajdywaniem miejsc, n.a\\--olywan!em, trzaskaniem krzesłami itp. I d<>P:ero
koniec małeg:> filmiku można jako
tako zrozumieć. A ~cda. Jest to
bowiem bardzo zgraooy f:lmik reklam~wy pt. „Książeczka mie-'zkav;yprodukowany
PKO",
niowa
przez p. p.. Wojciechowskiego, Rutow<icza i Worontkiewicza z ramienia Studenckiego Punktu Usług
F:·l mowych w Łodzi. (Przed paroma tygodniami pisaliśmy szerzej o
pracy tej pożytecznej placówki.
PWSF}.
grupującej absolwentów

Kinoteatr „Polonia" ma amb!eje
kina premierowego i co za tym
idzie - kasa egzekwuje odi>owiednie ceny biletó-"'·· Można się tedy
rozpowszechspo!l~bowi
dz:iwić
niania filmu. P~za tym warto napomknąć, iż nawet .:z naj;ep.<;zego
miejsca na sali (p:erwszy rząd
balkonu) słyc{lać t-:-rkot projektora.
Zupełnie jak w epoce B-c~ Lumie-

re.

i uwagę.

Powyż5ze dedykuje się Okręgo
Zarządowi. K!n z prośbą o

pamięć

wemu

Specjalny Komiteł Orgar:izacyJny powiadomił Absolwentów Pań~
stwowej Wyższej Szkoły Film:iwej,
li H i 15 lutego odbędrie się ich
zjazd (połączony z bankietem). ltnpreza za.powiada się nader interesująco. Można to wncs!ć po tym,
ii prawo uczestniczenia ocenione
zostało na skromne 250 zł od osoby,
:ii: t)-m, że drugie tyle płacą Ab11clwe:ici za swoje żony.
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