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Z~
W
ŁODZlI
ISTNIEJĄ
DWA TE.A.TRY L:ALEK:
„PINOKIO" l „ARLEKIN".
OBA CIESZĄ SIĘ DUŻĄ
POPULARNOSCIĄ WSRóD
DZIATWY, MLODZIEZY ...
I DOROSŁYCH. W CIĄGU
KILKULETNIEJ
DZIAŁALNOśCI, POLSKIE
TEATRY LALEK POTRAFIŁY ZDOBYC SOBIE PUBLICZNOSC I OSIĄGNĘŁY WYSOKI POZIOM AH·
TYSTYCZNY SPEKTAKLI.
STĄD KILKA NAGRÓD
I WYROZNIEN, KTÓRE IM
PRZYZNAWANO W KRAJU I ZA GRANICĄ (OSTATNIO Ni\ M 1 J<;DZYNA-

TYGODNIK ŁÓDZKI
Rok li. tOD.t, dn. 15 marca 1959 r.

Prognlemy, oby OJ'VOfłiżGC/e fw6rcze uwolniły się od
nacisku sił wstecznych, aby przezwyciężyły swe oderwani• od k.lcny robotnicze} I od narodu. Mamy nadzieję,

ie whf/uzolc orty1t6w po/sklch odnajdzie właielwą drosrt. wyzb-1• •ft wahałł I razem z całym narodem
bfłdrle uaNtW/ezyl w dzieł• budownictwo 1oc/alizmu.
WłAOYSiAW GOMUłKA
M lll

Zjeźdrie

RODOWYM FESTIWALU
TEATRÓW LALEK I MA·
RIONETEK W BUKARESZ·
CIE W 1958 ROKU, GDZIE
WIELKĄ NAGRODĘ FESTIWALU OTRZYMAL TF:ATR „LALEK" Z WARSZA·
WY, ZA$ SREBRNE MEDALE „GROTESKA" Z KRAKOWA I ŁÓDZKI „ARI.EKIN").
KAŻDY TEATR SKLADA
SIĘ NIEJAKO Z TRZECH
CZĘSCI:
Z
WIDOWNI.
GDZTE WSZECHWLADNrn
PANUJĄ WIDZOWIE I HF„
CENZENCI, ZE
SCENY,
KTÓRA
JEST
DOMEN;\
AKTORÓW, REŻYSERA 1
SCEN'OGRAFA... ORAZ 7.
TZW. „ZASCENIA'', ROZPOCZYNAJĄCEGO
SIF; OD
KULTS, GDZIE PRACUJE
CODZIENNIE WIELU LU·
nzr
TEATRU,
KTÓRZY
OŻYWIAJĄ

(Z rłfe,..&u spra.t.ćlQ.tdawczego KC
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.,__..,..-~~~-~:"""I-

PZPR)

•
-

-

WIESŁAW JAŻDŻY~SKI

MAŁE
MA

SIĘ

TEN HONOR...

a Widzewie jak w małym
miasteczku wszędzie
blisko. Nie
salałwłu,
daJmy aa
to, •pr&WJ' w Bachłe ~aro
dowt'J masz dzłelnlcow1
komitet parill naprzeciwko.
Nie załatwisz - kościół na.
przeciwko. I komlsarlał MO
naprzt"Clwko I przychodnia
lekarska naprzeciwko. Szkoła również naprzeciwko, podobnie kino 1 okazała plebania.

N

Chodzę Ja sohlc po Wldze·
wie I co rusz odkrywam nowe cechy miasteczka. Spójrzcie, proszę, na zdjęcie tego
sympatycznego
obywatela.
Robntnlk, stary widzewiak.
z dziada pradziada. Stuknęła
mu Już plęćclzlcslą.tka, urodził się I mieszka na kunltzerowsldm osiedlu. Ten zielony drewniak pamięta Jeszcze jego oJclec, p!lmagał tro
nawet bmlować. Syn, t. owszem. także dla Widzewa za.
11łużony.
buflował
stadion.
bod:ij w 1918 roku. Jak ~i~
iyJe? Spokojnie się tyJe.
Latem. na zapleczu rozlegtetco osll'tlla dojrzewają owocr.
w ogródkarh, harwne kwlatv
clf'sza O<'zy, wsze1lzle słychać
trrlakanle kur. hodowanyrh
ma1mwo. gwi7dią gołęblarzP..
.Te!!ł tvch ll'Ol~bi więcej niJ
lnd7:f na 0<1ieclłn. Stan;f sl11da.fa na ławeczkach w clenia

SCENĘ.

WEJD7.MY ZA KULISY
„ARLEKINA".

-

MIASTECZKO

WIDZEW
(Reportaż przedzjazdowy) •
drzew, piją sobie piwo, albo mdyka, a potem Jl'dl'n 7.ło
006 moonlrJszego, oo jakiś dzlej 11ię powiesił, a druczas wybuchaj" spory. Prze. giego spalilo od wódki.
ważnie o króliki. Króliki, ło
Porucznik Wiliński, zastc:1>obok go~bl, wielka pasja.
(Dal.sz11 ciąg na str. 3)
wielu widzewiaków. Tyle, że
rodz" się, dranie, gęsto, mieszają. i stąd nieraz spory, gorąc„
pyskówki urozmaica·
J" spokojny żywobyt. Jak
Jest kobietom? Gorzej jest.
Wodc nosi. węgiel nosi, gotuje, sprząta, myje, czyści,
k'czy. do domu pn::vprowa.
dza, w sklepie stoi I Jeszcze
do „Niciarki" skoczy popracować trO<'hę. Dobrze. że u •
na8 takle kobiety wymyślili.
Oslec:lle
kunltzerowskle,
sto chyba domków zbudo·
wanych pod sznurek, stanowi - Jak zresztą cały rdzt'nny Widzew, wciąż jeszcze
lokalna i zamkniętą. społecz
Jarosłazv
ność. Wszyscy się tu znają,

• •

Jaka ;Jest wan~a droga?
A ptak6w?
Gdzie pan.i iata1
A pani?
Dobr~e!

Uważać, żeby

'tie bylo zderzE?11Ji.a :z drugim
ptakiem.
-· Muszka proszę znawolny t&r, GatWronaszki, uważać na wolne pola!
Drobne ruchy, uwaga na akcent,
numer jeden i trzy
wychodzL wysoko,
- Dobrze.
,,Patrzcie, pałirzcie
ga'W1'QTl(IJSzki
pogu.bily ogona.t1t211cf.. przv tym .§piew!e 'TWUtępu.je
szybkie przegrupow<»llie.
- IIalona., na:szyj jcume
p'll!.mki gawrcma..~zkom, żeby
wvglqdaly ja.k podslw.bame.
- Zaczyn.am-u: od paczqt•
kul
leźć

Jednakowych nazwl!';k.
- Czy u na~ Jt>st buplecznlr?
mój
rozmówca
uśmlt>cha
się. Raz ml
skradlł dwie kury i Jednego

Iwaszkiewicz

Czytałem artykuł Kotta o „Barbarze Radziwiłłównie"
w Teatrze Dejmka. Pomysł, aby ws·iystko, co dobre
sprowadzać do Warl'ozawy uwafam za aberację. A cóż
to. czy r,ódź nie 1asługuje na dobry tt>atr, nawt>t kalibru „naroclowCAO'"? Moł.c ral'ZeJ tn.:eba 7.astanowlć się
nad tym, dla1"1.ego powstał w Lod7J tego typu teatr.
A pr7Nlc wszystkim ole. r:rzesadzać z ogródka do ogródka. Niektóre rośliny a dłnl;'il'h korzeniach tego nie
znoszą.

Stawisko, 19.

n.

C7.as 7'ClwaTty ml~ ko{1cem proby a początki.cm
przcdstaVJ!icnlc, to okres odpoczynku lalek i aktorów.
Aktorey - zwyczajni ludzie
ldq n.a obLad, na kaw~ CZY
do lclna, a Jolki?„.
będą śled7Jły z za.partym odLalki cichutko ~cupnę
dechem preygooy l3J:kowycli ły na BWOdcli miejscach v.a
bob ~ÓW, będą im podpo- kulisami i czolrndą, aż ożywc
wdaclały z widowni, co mają je głoo., ruch i ""..arnperame.nt
robić, aby
umlmąć nlebez.- człowieka.
pi~fu;twa.
CiS?.a .•. Pl16to..• Skrzypek o
A potem?... Potem izaczy- ootchnioncj twaru.y rr.astygt
na ciągnąć rodoZJLców na nowe
przcdista•wioni e.
Dokończenie na str. 7

• • •

Roman

o TEATRZE NOWYM

obscrwu,fą. kontrolują, żenią,
stąd
też
rozległe
dynastie
włókniarskie. stąd całe serie

- Rudi, szum, zadairte do
góry glowy, ręce mdl4?ją norn w Lne. Próba.
Tutaj win.śnie pr:zygQtowujc si~ nowy program, a 1.a
kiLka C'Zy kil1lmncścle dni
rtłumy rozciekawi.onych dzieci

59.

Ada1n Hanuszkiewicz
Dziękuję

za li t. Czytałem. Odpowiadam.
Propo7.ycja Kott.a ic-it - jak mi sie wydaje - raC"zcj efektownn pointa. komplementem P<>d adresem
Teatru Nowego. niż konkrctnn propozycjq. Gdyby było in11c1ej ni1 mysię, nnlcżalobv wtNiy spytać publiczność Tcntru De.imkct 1 <wzvwiście jego ~amego. Życzył
:,ym wtcdv im zgn<lne• o<lp0w1C'dzi - nie.
RArdzo wysoko ceni<; tC'n Teatr, który mi dostarc7.yl
v. iclc najpiękniejszych w1.ruszcń
Warszawa, dnia 19 lutego 1959 r.

Szydłozvski

Artykul Jana Kotta pt. „Niespodzianka z Radzfwil· ~
l6wnq" w „Przeglądzie Kulturaln11m" czytalem i nie ~~
zgadzam się z nim ani w ocenie sztuki i przedstawic- ~
nia, ani we wnioskach koficowych.
~
Projekt przeniesienia Teatru Nowego lub jego dyrektora Kazimier:za Dejmka do Warszawy i powierzcnia mu Teatru Narodowego mvażam za niedorzeczny
i szkodliwy zar Ówno dla l.,odzi ;ak i dla samego twór·
c11 Teatru Nowego. Po pierwsze jestem przeciwny
ściąganiu wszystldt!go, co wartokiowe, do Warszawy.
Dość popełniono juz w tPj dziedzinie blędów w przeszlości. onolacajqc na.~ze ośrodki pozau•arszawskie z wubitnych twórców. Wystarczy wspomnieć exodus teatru
Schillera i Axera z l..odzt w roku 1948 i 1949, czy też
przeniesienie się Bronisława Dąbrowskiego z czołowymi aktorami Teatru im. Słowackiego z Krakowa do
Warszawy i wy;azd Edmunda Wiercińskiego z Wroclawia, aby uprzytomnić sobie, jak oslabiliśmy wówczas nasze największe centra teatralne poza stolicą.
l dziś, kied11 po kilku latach nareszcie po1vrócil11 one
prz1majm11icj po c::ęacl do swojC'(JO dawnego z11aczenia
i ra.n(li, mwlibysmy znowu zaczynać wszystko od po·
czqtk11? Sciqoać do Warszawy Dejmka, a może potem
Skuszankę? Czyż poza Warszawą nie mogą ist11ieć do·
bre teatry?
•
Po drugie za.~ koncepC'ja ta wvda:Je mi się szkodliwa
również z punktu widzenia samego Dejmka. Wątpię,
aby mial on w Wa1szawfe tak sprz11jajqce warunki
pracy, jak w Lodzi. Gwar, zamęt, ruch wielkiego mia(Dalttu cłqg M
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WEWNĘTRZNA

AMERYKA
Pro!. dr .T. n lfrowy

autcntycr.rny bclf r, kl ego ol.a1m.lo Po <lh1~zym nlcwldi nlu odwloor.11 111 opowia-

da:

Moja gnBV ia pr ekroc.z11·
ta ju~ dob e Btttćclrleliqt
kę, nie un~ie czuta~ ł płilflć,

co (](lrBZe (z mojego 71u11k·
tu wid ni.a!) i z rachoumnl m ma pomażne trudnol!.'i.
o<'ztJWt.kte ze u si
Po ht

4

i to nl.c zw11kld. ale „s2l11•
d eclcie;", choć do lej 11 la•
pr tlP n1111 fi
checc?11m11
m ,,,..
11le11 el
jćst bard!!o
aów. Ostafow do taltl Ust z
dom t:
„Niech bęcf.tfo póc'11talcm11
Ko lt01ia
Je ts Cllrystu~.
Bn.bciu! I l iili1lłzl! od Htthr
otrzymali my, za klore harr ęku}em 11.
d~ B rdecznle
My jc!l'tdmv zdrowi i iywi
czerw i lJabei z r<tlego s •r a
„y I/filii· .llfnt'lkouJska lt1mat11 nogę." lfobciu ko lt 1ut
od 11(ls lttdrle u yhlcra jq si
do Ameryki do Sianów 7,jednoc onyclt. Kuro! ::: Koco·
!<iw dost al ocl[Ji.~ z A mbasa·
<iii z Wars.za11•11, bo jdcltil

po dr-u ki t <"Z!!kll tullco tut
powimlomie1~fe wy}c1zclu, Lu·

dcle 11 nas o t11111 w!}jdche
do Ameryki tn<iuńq, Ido j ld il do A htharody to prż11·
wlózl druczl„i, to JL'<lcn prze.z
drugi go kllptdq i p!ac·4 710
1ńO rl „a J dn cuo, a btJ r11I ko
oo~tnc\ ogr<mtnle I cf ie rltcct
;e hać. Karo! dal Tatw otvt
dnu· ek i T<itu~ nabrnt ogromnej 1cwi jcclwć l zwro•
p11la1iłem
a si~ do Hnhl'i
co robić '1i e!h Babda mun
11ap' e. Mamusin prn1 i d!!'n-

ln, !e bez Bahc•1

nie

poje-

dzie, ale jakby~mu ;ech 11!,
to m11ślim, Babcia 011 &~ nas
nie wyr„ekln. Kochana Rabci11, jdeli h11 ten 1011j11zcl byl

'ltl h1Jf(JIJ11 na1n UJ
ile tó b11~m11 r11 11Am r'1J
k-OwaH. bo lu ;esl taka
1tra ma dziura - WPrJiel s'ę
skot\czvl I dr.:awa rue ma.
I.at 111 pn t urL~ka 11 fi? ma.
nio.ż1tw11.

;ednym

slowmn

bieda.

A

17dyh11 człowiek wi ffrillł, że
tam br.l'!~ie dobr r., to bi/ f"!/„
.:l:!Jkl}1ral i prns1m, foby Bnbtrnln kcmiec:mlc -nam nnpiiala co mamy rublć''
Rabc In bardzo listem idę
rdenertt ow<1la I przez dwa
dni o ni«z11m i11nl}m nie tn611Mta. Wpierw „alrosh1la się
o s111Q3q w tei lnnpretle o·
~obe.

„Panie, przec-le nm:fe ~tn
r 1 do tej Amr.rykt nie poWJ>U.~ c~ajq. 7'rtm tulko mlod)lc1t u,pus , .njq, lncln11di f
•b•tin11clt jnk tr„eba. 1\:! nl}§
po tamtr.j woJttfe taki j!!den
o 1U1.S j dwl to qo :: ora11t·
od
Mlal taką
Cli w1·ńclli.
czeruxmq rlnmę
u•odzcr~ta
na tu·orz11 Widać matka
1ak b1,1l 1 w ciq.ł11 po twa rz11
dost<i la czy co to go wrórill
bo z taką fll'nrzq to nie potrzrb jq. A moi te.i nf P. ma-

4q

St

w c:o alcrga11cko

ubr11ć.

by tak było jak potr•a
Bo ta Ucho uTl,{! wyja:d.

ż

l;ranyclt to oni 1 !11 cl1rq''.

Potem s!ę

denerwou aln:

Wariatu tokle.
„Amer11ka!
Tnm też bogrrc•ft1•e1 za drrrw
»io nie rlnjq. A jrik tu rtemi
lę 111rbęr! iem tr> uam nikt

ziemi nie wróci!"
mnie
znc-zi;la
Wreszcie
"1UP1/tvwać o tq Ameruke~
„Czy tam LtulziP. mszystkie
dobrze ż-t1jn't CZ'/I tet t11lko
fil którzv? Bo ch11ba tak dl11

u:1•zystkid1 to też zn d11'1 rze
tliydzie nie ma? Jak tam
tt: ·1.v~tko tnkte pony, to mo·
że !m potrin z11 µklych chlo71ów dD robolu, bo ktoA robić mus!. 'alq noc 8nlln mi
to Aml'ryka, a niech
się
ir.11„. Wortn•!u tylko by n·
kle nlcp()kQje czlowtekowi

robili".
Zohowiqzalem sle dowled lee, jak to jest z tymi w11Jri darni. Bylem w Wrrrszawlc, Ambnsaflrl oapuwle·
dtlr1!11, fe podr1ti!11 o emigra•
motncr sklndacl l Ambaej
11tkf11 do11tarc~a kll'eRlfcm11-

rltt11211. l{fl' 11tlrmnri11sze sq
b pl11tr1e, tvlęc· te spr·eriażc

t

z111ykl"

nr1rl11-

ł1'dn Nn o l1101nledi
11łę 1fi-20 lat, ale w

czeka

)'Io t1•sinr71,

d le

ma.

nsaemluracJI z Polski nllł

oo·

Rabrla bard-o 11fę tq
Pr e<le
t1delł 1Jln

J)(ltP rodą

ws 11slkim

„llpnrH jeJ

kn-

mfr.(1 "' serca''. ie jP.j !rtmt'}
11 1Jin:td nie grozi. Po a tym
a§ że tt.rroln do ra.ln nl.e u1
rotr o.foir?tP.: jej
C?1pelnle
1t 111tr·.ek11 (a11 tor ka 1i.~t ul jest
tak mlocla, że może 20 lnt
c-zeknc. Kn•r11n mi 11nt11rhaminst o lrj m!po11•iad i
w'fadom ić 1cleś, napisncl żehu
źnd1111c/1 piP.'rtl('cl~J zn druc-zkl 11ie dn111C1li i inn11rh prze!all flł
str•t>pall f źeh11
cfr11<'"ki do omha afl11, bn
„1al·by ro, to nl.e rml<'cl1<1t:
Pot m sic
znu,~zr. motna".

wu

1LSJ)O k

rn fo.

.

Cocfzientilc? odnoszę do 1mgażct i rznsorhni stertę
trn·kfowalri
pf~m. Cio.,11osin
Je nolctrf jn KO nflr> P.r <lo p11ko11•n nia, 11•11lclrul11r11ir. 710~
dlo(Ti itp. W11h!era c-o In·
clni.c}sze ohrn•k:i , przłl(·/wdri
dr> mnie i p11tn:' .. r.•11 to
W11s-11ki1nalcm
Amer11kn?"
wf P.c Jl'j oh„n 1>-i n AmP.rJ/C'C
I poknz11w(1lr.m. .C:lln r C'ZJI
O'lf'd o jei ~;„ A mr.r11k" ty>·
Znó111 pcwlcclzlc!n.
cłobM<T.
e J1H sf„ Jni/„, Nfr. cltr~n
lrtm hMł. 'Tin lli!'fJ!r> ofltl(>111lp,.
Ił 101110(„ł za sn11 mojei no11nnsl. J>p11merm dn In T>"krrznlcm ,1P.j wlrr c-nl11 alh111n.
pi kn11rl1 zrfi„ć . „Cz11 to
Amerykn?" Nlerh nninierw
rm.'tt>o!l'ttl Wit 1.<ttko zohnc-z11.
Potem w11in~nilcm. fr to nfP.
Amerukn t11lko Pol.•kn ł ł:e
nn ohrnżknrh to I Amcrukn
ł Po!~l·n ł knir111 krni Zdll'•
ffl" 1nrinie w11nlod11in.
W ten spo.ąclb ~talem się
prbpn17andustq. Z moich tabiegr1111 propaga 1td11slowsk.lch
go.~posin wyciqgnPla daleko
wnioski. Wszystldm.
ilłqce
klo pr 11cliodrił do kuc11ni
powindala, że 2 tq Amcrµką
to t1pn, bo tam Jest tnl<:. jnk
i 10 Pol8ce „A tyll<o, ie drileko, nikt nie tvi.rl inl, o tulko na obrazl<acli l11rizie o·
glqdnjq, to im się nóg wie
co ·dnje, bo na obr« ka li
1mws.;:c tadnie.„"

• • •
W łócltl iej prMle uk1m1jĄ ~Q itale artvk11ły na ~

mat przenosin ludzi 7. ł,oo;d
do WarRz.awv, określanych
mft11nem ,,owczego p1xlu" I
p17.enru in 1. prowmdi clo Lodr.i, określanych tymż1 amym mianem. Ni którzy fewy. pe<.·iulizowHli
lietoniki
~le nawC't w owym problcm'e, '"ITÓŻG, żo uzy kan.a sr>eim będzie
dnlność służyć
j zcze lata .
przez długi
W zy tkle apell? w tej kwetll I th1macz nla lud7.lom
„o ólnych racji" pm:b wlo~ą wszelki llO en u.
Przed fna f>łaca mleslir:czna w Polsce wynosi a raczej

wynosila 1.395 zł. (Wseyi;t- '
k:e cyfry, pochodzące z oGo popracowań Instytutu
da twa S4'>ołecr.m.•ao, dotyczą 1957 roku).
Prz clętn11 plac.a ml !~z
na j&in go ZATRUDNIONEGO ml 57.kań a Wa Z8WY
wyno iła 1.720 zł, a mi sz.1 052 zł.
ł,odzi
kańca
Pn:ec' tny dochód (z wszyslk1ch źródcl, nle tylko z
:fundu z.u płnc) na l m:eszkraju (zatrudni ni,
kańca
nlczatnidnleni, dzieci itp.)
wyno. lłti 750 zł. n11 1 obyw11tela Warszawy 1.470. a Łodzi
l.:l45 zł.
Wymowa tych cyrr jnko
takich I kh ze tnwlcnla Jest
bardzo wieloraka.
pow·zy tkim
Prz.ede
tw!erdZajq ono z-nan;i prawmlędl:y
dę, iż dy prorxm:ja
.topą. życiow:1 ludności maI dużn·h
rrlłnstnezC'k
łych
miast j •st ogromna, sięgają
ca 100 pr•oc. Stqd I n:cz hnmowalność

„wcwn~trznPj

objnwinjocej
mll{l'a<·.ii",
w isini h1rym nnpm ze

„_

s!ę

nn

Pl'zy1nJmnie.i
duże m!astn.
prnpcigan<lowyml.
środkami
Napór na Lódi. i lnnt• mr>!ropolic b~dzl' mal ć w ml11rq upr1. rnysławlnnia i zmia,1?0.p<Xlarc...,l'j
ny slntktury
rcjon6w ('"Jmnmnlcznlc zacof nych, N!e wcze:1111 J Jednak i n'c !nacz .1.
Po drug! , rnltem J<'st ogr>lnc w Lodzi przckonunie>
o r67.n!cnch w poziomach życia Lodl.i i War 1.nwy na
nlckonyść Lodzi. Jak w!dzlmy różnica tal{a !. tni Je. ale
jest nle>·lna(•znn w i;tosunku
do 1·óżnlcy: mnie nilnstcrzko
- ł,lidź. Stąd wnio ck o E'bcansadno"ci
konomlczncj
tollcy.
ku
łodzlnn
pędu
Wr czcie wn'o 'i< n n1czcj
r fleksjo o~totnln, oo n,e
µrt(!r! vznaczy pośle<inla,
nle w dniach tych cnyba
wielce aktttulna.
w 7ySry Ml·
Powind::imy
. obnn, że w
~ m i kn1.<.Jy 7.
Pol$CC jest ne, Że żyje RIC
biednie I klcp~ko. NllS'l fltlblE'klywne o t •tn tirzekon ni płynie z wl nych •.wvczuC.Jowych" ob E'l'Wac)I ogólnych, 7. w 1edz.v o wlAs•
nvm poziomie tycia 1 7. r-cch;v. k t<'>rą jak wszvscv i 7.av: ze ludzie posiadamy
niewdowolenln 7. istnieją• •
go stanu rzec7.y I prngnlcnia, 7.cby było lepiej. T kryterln oceny nic sri wszakże
śrł!>łe.

J>rzvtoczcmc cyrrv w jtik 1 ś
obnH1!q ml1y o tym
nn9Zvm „źle>" nic przez to.
t.e uka7.1Ja jakowyś r11i nn
ziemi, nle popr?.e>z uk!ślan!<>
J')rl\O•
tPąo. tiik Wl,lllllCln l!O
cle poje>cfn ,.:lic" Gdy zh1dnć huM tv ro<'lżlnnc, ok t.c
~ie;. że 71)0 · v.ł - llc."tha ,.dochodu na gło ·<;" w cnłei
Ź"
(nrzvoomłnpm,
l'ol&<'e
jc<-t to Jlctl a z roku 1!'1~7. w
roku 19!1!1 hył11 ona nlMV11tlo .,, rnmk·
pllwl wvł.!!7.11)
tu \Vidzenia żv<''owyrh I podpoot.r1P.h
tylko
~tawowych
mało.
każdego człowi ka '\TArs7;i\\"'k;" 1 470 7lotyrh
to
łódzk'<> 1 345 1łotvch
tn,
07n c-1.a
nldle.
,iuź
7. dochórl nn iet 1ej rod7.lnv (1akł<>1h i:iQ. ?;„ orznc'Ptn'l rodzlna w T'olsl'e 11czv 2,8 osób) . i~g.'1 3.500 zł.
Kto je m11? - zapytacie
111'1 nerwow1111i, podR lftc pr1.vkłl1dv niHkich v1rnbkr'1w wlA1mvch, u1rohków s.islodów
Jtp.
nA lmli:
komu~
Tl'mtt
!'lflOSÓb

wlQltt•,zo~ć!

7.ns.ndnic7d'l, w c-hwi1l obecnej tak ŹY\llO dyskntowąna

sprawa dysproporcji: duże
min ta - prov.1ncj·1 Elanowi
prohll'm. którv bym n1z·N t
kwestia „no z 1 wC'\vnc1 l"l·
nei Amcrvki" W lu<lzkle>1
tl'l
snraw:i
świfl<lomoścl
Am rvki nic mote hy dzfA
i k~lą7kł 7. o•
:znlwłic."rnnn
hrazl<nm! nlc: tu nie pnmo~a.
nie
~e n'kt Ich
Sz.e~ęf.rl~.
wydal<' I n!c polrn1t1je.

BELFER

OD PARU LAT NA 7.BIOHOWYCH l INIJYWllJUALNY<:;ll WYf·l'rAWJ\Cll PLASTYK! 7..JAW!A 8IF; KUPU.Jl\CY OBHAZY MJ•;CENAS. Nm './,IJAHZYLO sn;
.T!~SZCZ!•:. ABY ÓW MEC1~
NAS PRZEOCZYL KTÓHAS
Z WYSTAW. JIO:S'r ZAWSZE
I KUPU.JE ZAWSZE.
MECI-:NAS!',J\J TYM .JEST
PANSTWO, A ŚCIŚLl~J MIN.
KULTUR}" f SZTU!tI, A
.mszcZE DOKl.ADN!KJ Jr;śLJ MÓWI • m;DZIEl\!Y
O LODZI - KOMIS.JA ZLOZONA Z KIJ,KU PT.ASTY•
DY8PONU.JĄCA
KÓW,
l<'UNDU ZAMI OWl~GO MECJ•;NASA.
OGÓL NIE
PONIEWAŻ
BARDZO OHIENTU.JE SIP,
W PHOCr:DURZE ZAKUPU
W
T CO WAZNir~J Zl~ DAl..SZYCll !,OSACH 7.A·
KUPTONI. :u DZIEł,, Q.:j_
WTECIMY ·n;NżE OGÓ~,
ZA POMOCĄ NTl.ZWYKLE:
PROSTF~J METODY PYTAŃ

I ODPOWU:DZI.

co nzrn.rn

SIĘ

Z ZAliUl'IONYM
OB UAZEM'?
oni, i le
01.&.i. •n.ie iNl ">li
m ti..n'.l by pl"l ipt1 z~z. ć, cl
Wnr wwy, lecz z. s'.ajc zamkn;Qty - czyli uwlę/Jooy -v; magaz.)1.1111 ·h Ccnlralncgo
Biura Wy law A1'1Yi l,tCZJny<:h
w Loli1.i, W iych~ • maigaz.yl'l t:h obra·z.. lt'?.y do.póly, d 1plr.d nic wy•Cti11gn.ic i<: o
z '7.rtpomn!Pnin ! n~~ w~lc
do l ,c:t'Y.J"CY c·1.y N<>w • o Miat:tn. Tam ~ !zie on ok :ponowfiny nn !.Olk z.w n j WY15t'1wi • depozytów. Ale tak.e
zdnrzn.
~wJęto nlcczi: t > sł
W roku !!J57 było tego ródz;i.
Ju wys! w <'7.tery. W ro'.rn
1958 dwie. W planie na rok
pt"L w1di.:i mn je·t ...
1959 Joona. r tnk to fflę upJ1. C'hnd~ kulturę pia tyczni1, !.n·k się pómngu nrtystom.
lt.rony ohnny
Z dr ! j
ZRkupione prz /. Mini tcrslwo I ul tury I Sztuki m igą
- a nawet pow nny oddawane być w d po~ ·t n:i liprzctói.ni Jśeym 1n tytucjorn.

CZY ADY Nrn „J,JPA"?

kwitach dcpcYZ.ytowy<"h, to
rok J 956. Potem nic ma już
nic.
A eksipon.a lów C<Jre;w. wi(;ccJ. Nu ostatniej XIII Okr!Jgowcj WY'_,,tawic cuigodny
Mcx:cnaiS 1.apładł ?~'l wkupione obta1.y nlcmul11 ll1.tmę
45.000 złvly h. C:J....v •,ylko po
to. by obrazy te stały w m'l·
ga1..Y'n ie''
A CO NA T O PLASTYCY?

A jednak stanowi ko twó ców w tej prawic ~:echujc
raczcj filozoficzny pokój i
p(}goda. Odnosi lę wra:i~nic,
że nie·1.byt kh drr.~··w ~prnwy
zm. gn?,y'now nych dzieł.
Zr ztą, nic clz 'Wnego ..Jeś
li at tyścic bardzo na z.n:rnMccenH ·1
prze1.
pioo)"m
obrazie ·1..alc±y, pre · dura nasi pu iQca po akcie tran ak·
cji wyglą<la w ten spe b·
!Vii'.nl l rstwo wypla<:u pcmbler.1 obraz.
nią:i:ki. art)
do domu, a CRWA otrzymu·
je od malar'2.!I kawałuk p9pieru z na:pl m o nie.!tkom·
niż"J
plikowoncj treści: „J

dlnr-10 l.l'l 7folonego Tiyn1ku.
Drawo, tylko talk d'łu7.cj.
CO P/\N NA TO,
MECENASIE?
p~ojt:-kt.
pewi n
Mam
Nic 1 .7..nt\nip nic noa·1.ywa ię
7,aikupcm (7.c w11i:y.„tkimi je-go
kor ~!rn•r>ndami) Jet.•z niech
nosi miano wyrriżnicnłn,
to nmv1 t nieźle
Będzie
„Mmi '..cr~1two
b1T111dalo:
Kultury i Sz.t.wki v.yróżnr
«J)011owaobraz rona XY
ny na wystaw c OkręgOl\llcj
w roku tym, .a tym". Stwicrdze:ilu 111ochnj towa1~1.y zy
wyp!t1ccn!e O(!powk'<lnicj (j ,,;c
popnc<l n.to) 6'llmy ;dotyich
! 1kkh.
Co j.1'.lkiś C?.as (np. ro pół

roku) mot.n~ by n owo wyró-.in Qll'le obruzy ur:z.ąd'l<!Ć
prz targ!. Hzccz pro ta, c na
wywolnwcza bvłaby bardzfoj
d ·tos{l'V\" .na do możl lwn ci
ywe•,nego o.dlbloix.")'. .J t
przccwź rz czą co nnjmn:ej
ocz.vwl tą, :te obecne (oficjalne) ceny obrazów wahaj re slę w granicach dwóch
tt7..c<:h L)'ISiQ>Cy :<>.lotych po<lpisaq1y XY wypoży>c7.1lm mój ob az na <."Ws n. cokrc '· morżc pl.acić jedynie iok 001.rnly i hojny M crn.atS jak
lony··.
'
Pai' iwo.
I M tym końc-z;y Sl·ę I ;)18
~
=lanie
po
Natomill.5't
Mec n •1. Pitniqdw 7.00kll.v
iq "":.- łcgo dotycht"wsowego sy tewypłacor:e, budżet ml
ny pla tyka pc~wożnie roz- mu, 7Wancgo w 6K:rócic „7.ak ł d,, kupami Mini ter. twa". dz1emcrLony, obruz po
1.wóroey. a więc do wlaś i- ł11 ztwki mo«lyby ctotrzi:ić
dcla. W t.':J cy ,są ndowolc• jeśli już n'c ]')Od przyislow!O-:
ni. I tylko tl'n. dla lttórc :::n we „ trz.cchy", t.o pt'7.VITT.a.i obraz był pr·1.i:v1,ri::iczony, ocl- mnicj na ści:iny mlc-Ś-Zk,1ń
<·h !.'i !'>mutny. Nic poz.oot11- ludzi n~e n jz.am ~ni J 'l.ych,
a w mł1J..1·1 lwie rozm ł JrWnło mu bowiem clo 1.rnblcni
1xwu la tacil
innego, jnk nabycie n.vch. Mo7.c J
n'c
paniiałcgo .plót.nn, n.'1 któ- podobnej d ·ialalncś"i prz0ryrm jeleń schQi;Jzj ku źr•i m:i:ajncy „.Jclci'1 n.n r~'!rnw1<:
cleltktt. r oto ; ,n„ 01lbiorca, ku" byfoy takim ui;ii'ka•tem
mie 17,kan u ,
właśeiclcl dilf't w przc-alęt•nym
pmwowity
m·1 larst.w!l, .laik ob ·nic ohro7. 'l. prnwdz.1wspólC'z nego
m cc•1,~ m. we-go 7.d r7<mi9. Cz go w.,-z.ytaje iSi!J •,akt
M ene m p watn o h ·n- f'l!klom i łKJ·bl ży zy.

ANłlIETA
o TEATHZE NOWYM
( Dok.01iczC7de te str. 1)
sta , a nie r az także .;nntępfończe stl'n r11" rodaków nfc
u l atwiajq w stolicy t wlrczc(lo d;;iatnuia. Odpowiedzrntno.~ć t11 wi<:l<SW, intr1111i, pocljnzcl11 czi:stszc, wiele
spraw odwraca urcar;r: od (116u•nc(lo zadania durl'ktora
teatru. ::cspoly nwiej zcl11sc11plmowa11c i al:tort11 por11wani nnzbyt czc~to przez racllo. teleu•izję i film. Do·
1iwi11dcunfo z ])qbrowskim jest tli zresztą bardzo poucz«J<tce. W Krnkou.1/e h11t śwlrt1111m d!Jr<'ktorrm
Tra.tra im. Slowlldde110. Powo łano go na Mnnotvisko
rlyrel·to ru T1•atr11 l'olshP(lO. Horylcal sic przez kilka l at
z or;rom1111mt trur1 1wfrrnmi, ale n i{1<l11 nil• czu l się
w Warswwir. 1w11ra1t•dę dobrze. Ak t orzy „uisicclzialt"
troktowali no zre.~ztq znwsz1• troc/1ę jak partvełti11sza,
który prz11J<'cl1C1l ;;: „prnwincji" l che<' nimi, „aktorami
warstnwsklmi". kl r •rm1•ać. Tnteż. kiec/u po 1cliku lntflcfr
tvrócll od Krakotl'!l, pnczul się tam ocl raz11 lepiej i bnrdzo dobrze pr9wacłzi s1rój Tenfr trn. Slorvncki1•nn. który
zna no na u·11l0t. gdzie katdy (Io szu n uje t 17cf:zie mote
znowu w spokoju tworz11ć swe interesujące, a nlckied11 11•yh/tnc nrz1•ds11111•l•»1ia.
Tak więc wupowiarlam sie bez111z(l/r;clnic za tum, ab11
Dejmek 2:0/rlal wraz z 1'<'atrem Nou•11111 w Lncl2i i blJl
nad al ozdol>q )<') t11~t11 h1U1ira l 11e170, alJy nadal WnrszatNI 11ws1<1/a i<';łcl~ić <Io t~od2i, jeśli chce 1wbaczyć
c11•l•a1"11 $pe l-tnl"l 10 jt!(I<> teatrze. lub zapra zać go na
wust<:PIJ goścmnc do stolicu.

Otii to. Ocl•łl1wanic obra"?i>w w dep<nyt bylu w bWOim czaaie bnrdrn roz.s,1drozwll1z n.em spr:inym
·wy u.po"' 't. hni ni 1 kultur.v
pl;1 tyr.7„nCJ. Ob cnie jedn'1!c
duży prnc nt śwletlt.c pnwzakładowvch (a ohrlliy brały
ROMAN
Warszawa 20. 11. 1959.
w d pozyt przćważnlc 7.akla""...·"'--- - dy produkcyjne) z.ostało z.li- ,.._ _ _ _ _ _•..i•
-kwidow11nych. Wedlu" kwi- •
t.<lw de-po1.ytuwych znajduje
61ię •.nm około dwu. tu obra'ILOW. W najlcps7.ym niz.lo wt·
na ścićłnoch, nriemą on
7.amkn:ętyc h na
<"zynnych,
ti zy ~pu. ty śwl llk. NI ktore z. nkh l 1.ą może gd1„!eś
7.a i;za[ą. Cz<;ść (7. pcwno..~c1ą

niewielka) dost11pihł 1.l1szt~1.y
:tiloblcnio dyrektorskich
gubir.ckw.
Zr1..'67.WI o nrich nik~ nir.
pewnego ni wie. CDWA t>vwlE'm nic pruwa<lzi w tym
kontroli.
k enmku źa<ln j
Bez. pornv jest tylko fakt,
iż w dziele upov.~z ·hnJenia
biorą owe obra7._r udział ~le
w! lkl. Twó!X'a n e ma Od·
biorcy, ch ociaż pracuje, od blorc.a bowiem nic I tnieje.
Oatatn•o n!.kt obrAzów w
d ?<J<!.Y'· ni l:>ici"te Najpótnicj:.ze daty widniejące .1a
tu
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kunltzerowsklm oeledlu wYnosq '75 proc. wartości domów. I tak każdeco roku pu1l
bokiem Wielkiej Łodzi.

słowem

Dzle6 się ZMllera. kontury
domków łrac!ł 01łrołi6, domki sk!łpane w mleku Sił miłe. przypomlnaJ!ł dziecinne
zabawki. „O siwa mrłol O
11rebn& mgło! O mgło łlez
końca! Jakbym przez zadvmlooe szkła pnyrłądal 11lę

Wystawa mieści się na parterze, na piętrze pracuje
pierwszy sekretarz dzlelnlcv,
towarzysz Promiński, widzewiak ma się rozumieć, I to
do
rozpal'!lny
widzewiak
czerwoności, dalby się pl)rodzinne
kraJać za swoJe
miasteczko. Anim się 11postrzegl Jak mnie obłożył planami, mapami, wykresami,
fur.\ wniosków I sprawt>-

zaćmieniu 1ło6ca''.-

Sledzę teraz w nlewlelklm
pokoju, w parterowym białym domu, pomiędzy kościo
łem I 11ledzlbq, partii. pncz
ściane z Komendą 1\10. Wiwidzewceprzewodniczący
skiej Rady Narodowej, ob.
Laszczyk, klnie na &TYPę, ły
ka pigułki, poci się trochę I
wyrzuca z siebie „dane" jak
precyzyjna maszyna. Z p:tmlęci, tylko ro pytaJ o co
chcesz. Ma 1łowę, szkoda 1adać.

*

Dokończenie ze str. 1

ca kom;:ndanta MO na Wł·
dzewle powiada, że do końca
tycia chclałby mieć takił
służbę. Oczywiście, ocsywHołe, mllłcjantowi nawet na
spokojnym Widzewie nie
&TOZi bezrobocie. Ostatecznie w 195'7 roku zlikwidowano 11 melin pijackich, a w
Melina.
1958 - bodaJ łO.
jak polip, Jubl po pewnym
czasie odrastać. Mote dzieje
się łak dlatego, że Widzew
ma tylko Jedni\ resłauraeJę.
Zupełnie Jal' w małym miasteczku - Jedna knaJpa na
pańatwoweJ ewidencji, reszty, bracie, szukaJ.

*

wciąż odkrywam mlasteczkl).
Idę wzdłuż ulicy Roklclń
•kleJ. zaslądam w boczne
Niska, Głęboka.
uliczki -

Sucha, Sarnia, Ilu ka, Pary•·
ka., Klelecl,a„. Uliczki prowadzą donikąd, urYWaJ„ się
nagle, w dali, we mgle majaczy puste, zaśmiecone
le. Tak właśnie niespodziewanie końcq się I zaczynają
małe miasteczka. Zaglądam
na podwórka. Nie, nie będll
Ich opisywał.

do-

Warstwę obycu.Jowlł Widzewa tworzyły określoi1e
warunki. JM& łu eoł bardllO
tea osobliwvuszaJlłCeco No, ale uspokołlP, się w wy patrlo&yan, pruwl„sanle
lk Jllł na do dzłelbłcy, wsaJemna kon·
osłałnlch lałMb
Stokach Judzi nocami nie trola, zaczArowa.ny I zupełnie
rozbiera, a to dlateco, te nieanonimowy łwla& 111\9la·
d6w, krewnych, Judzi, któwldsewlacy sapa.UU •lę do
rzy się znaJq,. Takle łwlały
słu:lby w ORMO. To &I\, bez
przesady, pierwsi w, całej zanikają powoli pod wPl:t'milicji. wem nowoczesności. Wsp61pomocnicy
Łodzi
I Jakie tu kraść - powt... czesna cywlllzacJa miejska
daJI\ starzy, pmedwoJenn.f drl\ŻY tradycyJną obyczaJnJak kraść, kie- wość, kropla po kropli. Wipneatępcy dy wszyscy się znają? Po- dzew Jednak trwa, wcll\ż Jest
miasteczkiem.
zamkniętym
myśleć łylkol Przecież właś
nie na Widzewie działał (,'zemu:i to? Czemu łAk nie:znaemle wchłania 10 I cywisłynny „ślepy Maks", który
pisze teraz pamh~tnikl I 1zuka lizuje wielka Ł6dź?
Pytanie trochę dla prorowydawcy. Ostatecznie więc,
ka, z łudzi może dla oJeów
Jeśli Już komu prz)'llOmn'I\
11le młode lata, robi „skok w naszeco mia.'lta, czy Ja zresztą wlem't Widzew zaJtnuJe
bok", operuje na Chojnach
czy Sródmleśclu. ale nl1dy obszar Jednej czwartej łA
w macierzystej dzielnicy. Ma dzl. dokładnie - 13 procen&
orólneJ powierzchni mlu&.l.
1łę ten h ooor,
Pn>buJcie tylko pnieH~ to
polskie młuł~ko od Moskali, pnea
małe
Pamiętacie
mla1teczko? Ze starych ryStoki, Grynbaeh,
Slkawę,
cin, • dzieciństwa, ksll\:lkl, Widzew.Górkę, Zarzew A11lub ze snów? Pelar1onle w rust6w a! do Oleehowa. Nie
oknach. firaneczki w kwlat:v. 1tarezy osasu na wędrówkę
za szyb!\ rozmarzona twarz pruz klika miasteczek, oaad
dziecka. napis nad kuchen- I .wsi. Mieszka tu około a
bs. ludzi. Wprawdzie na
ki\: „dobra gospodnl - poStokach panuje wprosł nierzl\dek w domu czyni"? Pa- bywały urodzaj na dzieci,
miętacie niedzielne popołud
chodzi o
Jeśli
rekol'lłowy
nia? Na ławeczkach, na kne- Łódi, liczba ludnoicl Widzeslach, na wąskich skrawkach wa spada. Ludzie emigrują
murawy, siedzą starsi Judzie, dlaiie10, ie na Wldzewlę biekobiety plotkują. Pomiędzy da :& mieszkaniami. Widzew
drzewami zalmprowlznwana dzleriy prym. ,kiedy mówić
za~awa. „Po blyszczj\cej trao zacęszczenfu. 2,3 osoby
wle, po pachnl\oeJ śwleio, na Izbę, podczas gdy w ł..~dzl
ulubione, przeciętna wyn011l 1,9ł. Wipanny
chodza
1pódnlcami śnleżlł"·
dzew •lę rozpada. Stoi &u 10
Taki ml się wydal Wi- proc. budynków drewniadzew pewneco słonecsne13 nych. z nlt'h 80 proc. pnednia nuzeJ niewydanoneJ tylo Jut swój wiek teehnlcszimy.
ny, lecz musi tyć dalej, Jak
w małym miasteczku. Tu 11lę
przyklepie, tam się przybUe.
TU SIĘ PRZYKLEPIE.
Jak w Zapadnikach, jak w
TAM SIĘ PRZYBIJE
• Kacaym Dołku I mle•zka się
dalej. Tylko proporeje nie łe
zę sobie po Wldsele, dzień Jul Inny, • same. olbrzymie. nlepokojĄ
kala ro zimna mrla, oe. Widzew wydaje około 10
mlliflnów złotych na repetea& wl~l' Jakiś nastroI iacJe. Remon&y corocane aa
Chodzę
jowy, 1mutny.

- Zradza się, .redaktorze,
to Jest miasteczko. Na 180
ulic, będzie 85 oświetlonych,
o takich luksusach Jak bruki
I chodniki JepleJ nie mówić.
Wysiadamy przy Garwolinie.
Jedno kino na całq, dzielnicę, Jedna kbaJpa I ani Jednero baru mleozneco, dom11
kultury, kwiaciarni czy przystanku taksówek. PoazukaJcle, redaktorze, choclał Jednego sklepu •poł:ywczego,
albo masami na Zarzewiu,
albo poesukajcle u nas kaszanki, „curneco" albo podrardlanej. Sło slotych daję.
A Jak wam się uda przeknnaó MHD, le Widzew to &eż
Udi - macie u mnie tysl:\c
oaet. Przy świadkach! Spytajcie Ich pny okazji na jakle10 święte10 będzie otwarcie
łyeh zamurowaaych sklepów
w blokach naprzeciw ZródJlska. Na łwlęty - nlcdy, Ja

wam

ło mówię.

PIERWSZE KOTY ZA
Pt.OTYzę sobie po \Vldzele, znowu mamy In' y dsie6. Lekki, pastelowy, pnypr6azony
słonecznym pyłem. Jest Jeszcze doić wcześnie. Obok
kina, przed plebanl!ł kobiety
w szarych kitla h por1ąd.
kuJI\ trawniki. RozkleJacs
afiszów smaruje • nabołeń1łwem pochylony slup z be·
tonu, oblepiony kolorowlł
reklamlł: Lopek Krukowski
w Łodzi ł „Cudotwórca'• w
Łodzi, May Brit& w Łodzi I
„Zakazan:ir owoc" w t.odn.
Daleko •łlłd. daleko do mla1&a. ·Obok słońce rozwesela
szererl drewnianych domów
osiedla, murarze pokrzykuJ:t
za kolelolem, buduJlł przy.
„I wida6
chodntę Jr.kanki\.
wszystko. A na płocie czerWOIHI wlełrzlł •.lę poduszki"
·h

Orll\dam wystawę, przed·
stawia rewolucyfne tradycje
\Vldzewa. Dokumenty, kolofoto1rafle
plansze,
rowe
Alei to Jesł najbardziej łódz
ka ze wszystkich dzielnic
nas1ero mJastał Ale Im bardziej uświadamiam 1oble ów
naJserdecznleJszy, bo podplaany krwią, stosunek dzielnicy do miasta. tym &rudnleJ
ml zrozumieć, no, WJrost po.
J-6 nie mogę. czemu Jetł
łaka upamnlana.
Jełell rozblerd domy W1dzewskle 11odnle z planem,
•tare. wałl\Ce się budy, jełell
nic nie budowU takie •rodnie • planem. ło ładnych
parę tyaęcy widzewiaków
przeniesie się do miasta. PlIZę bez Jronłl, choć &o pnl'cle ocromnle conkle, al.e
perwpekbwlczny plan ro'ł
woJu Łodzi nie wsponlłna ni

o Widzewie. Co Innero na akademiach, łam
maJI\ mówcy pełne usta rewolucyjnego Widzewa.

zdań.

Co było to było! Już
poszły pierwsze koty za pło
ty, Włókna sztuczne wybud<>wały blok na Armil Czerwonej, maJstruJI\ drugi na
ZblorczeJ. 1 Maja stawia Już
drugi blok, buduje Hanka
Sawicka. rusza spółdziel
czość, ale naJwainieJszy Jest
ceneralny plan. Też rus~.
Trzeba znowu zrobić rewoWidzewie, towalucję na
rzyszu, łaq pokojowa, :z ku-

chnią.

Fachowiec ze mnie nlełi:
cl, z &rudem ogarniałem całość wielkiego planu przeb•1dowy Widzewa. Oczywiście>,
plan zmajstrowali wldzewlaey, plan Jllł zaakceptowanv,
a smaJs&rowall sami, 1d'' .i
naal planiści zapatrzeni sa, na
sachód, znaczy - na zachod·
nl!ł część Łodsl. a Widzew,
naJwyłeJ położona w mieś·
cle dzlelnlea, a Widzew, ponad którym wschodzi sionce? Ile tu miejsca na cale zespoły mieszkalne! Wzdluż toru, w reJonle KonsłytucyJ
nej I nawet pr1y Armil Czerwonej. Plany, plany zielone
od parków, trawników, złote
poprzecinane
bloków,
od
czerwonymi Jlniaml tramwajów I autobusów.
- Będzie się budować,
Jut się buduje - sekretars
pokazuje ml te plany i zachwala nlesym zakochana
matka ••ladom śwleio narodzone niemowlę. Jakle kochane, Jakle piękne, zdrowe,
wesołe, oo? Wykapany tatnł z mamusi!\, widzewskie
dziecko.
GOMOŁKA

ZA

ZŁAPAł..

SIĘ

Gt.OWĘ„.

zę

sobie Po Wldzee, dzień wnlą.da Jak
<łli!
kula,
lecma
mela Jesł clepla, przytulna, Intymna. Wlenyć w
te plany czy nie wlcnyi•?
m& ogień w
Promiński
oczach. Ale, czy naprawdę
wierzyć, te małe miasteczko
Widzew będzie wreszcie nic·
rozerwalną częścilł WlelkleJ
ŁodziT

I oto siedzę ponlżeJ ziemi, w suterenie przy ulley
Niskiej. Okno wYchodzl na
zatęchłe podwóne. A na podwónu pod zgrzybiałą komórką majstruJe stary człowiek.
postać
Takle widzewiak,
1ką.dś snana, bliska. Robotnik na emeryturze- do koń·
ca tycia nie rzuci pracy. Bę
dzie reperował stare graty,
naprawiał mechanizmy, latał dach, budował kurniki.

Drzwi pokoiku li\ otwarte
prze1 ealy dzień. lnezeJ prać
nie motna. Cale to mleukanle Jlczy 11 mełrów kwadratowych. udyml się. 'lą·
paru.te, wilgoć I tak spł:vwa
kroplami z sufitu. Ma.łeńkle,
blade dziecko śpi na kanapie. Szafa. stół, łóżko. kredens, kuchnia wypelnłall\
pokoik łak szczelnlf', le nie
ma le llfdzil'l obrócić. Pani
Jnlerska pierze. mówiłem
to Jut eb:vba. pan Je7.lenkl,
robotnik z Niciarki, &rzyma

drurle dziecko na kolanach.
Z koryta.na biJI\ zapach:Y
odpadków
przegnlłych
ziemniaków, kapusty, podwórze też nie pachnie.
Czy Ja wierze w reallza-

de planu pnt'budowy m:astl'ezka w C7.C:ŚĆ dutego miasta? To nie ta.kle ważne.
Ważne Je!lt. co o tym aa,dii
Zenon Jezierski.
- Rusza sle coś - m6wl
- p:tn wie co powiedział
Gomó!ka zaraz Jak łylk'l
wyszedł z Wimy?
- Nie mam pojęcia.
- Za głowę się złapał.
Ludzie, powlrdzlał, a «:zemuż wy do wielkiej Anielki
nie buduJe<"ir? Inspekcja '81
była, miejscowa.

O teJ Inspekcji slynale111
I w łramwaJu, te „szefowa"
I „pan prezydent" pomorll
„przepehnl\Ć„ plan przebu-'
dowv Widzewa. Tym razem
droiia do miasta nie wYda•
wala ml się łaka dłuira.
Ale to może tylko ta.kle osobiste wrażenie, natomlasł
sprawa wiary, przekonanie.
na
ruszyło"
się
„coś
że
Widzewie staje alę powszechne.
I nie przypadkiem zblep
się to przekonanie z m
Zjazdem. Powiem więcej stanowi jego ld1-e• 11el dołu.
od prostych Judzi, aunosf&rę.

WIESŁAW JAżottięsKI

.

Foto: V.'aclaw Biliński

i'.> KAR LJNDAY

Operacja ,, ERKURY"
(IV)
Tak s ę przegrywa wojnę.
Tam, du nie wchodzi w

;r chubę

!l.Wykla zdrada a w zuk o t~·m w Gr i1 z
mówić nie
cal, pewn ·c.11
s1„ybkic rrzc1:r··moznn wan1e wojny je t S7..tuką saobie. To brzmi jak
mą w
Cóż.
zanotowała
ibożny
gclzl

imnia

zlo 11\1
h1. 1 or1
faklów,

Jo dy
wicie
1.ruri

i noJI p z, wola \\ 001.ów
pr w di1ły pro tą dro~ą do
'k' kl W ·bór knżd<'.1 fnnc•J
dro~, pozornie ryzykown C'jmógł

zoj,

rXJpl11tać

bulln-

mu p1?: cnvniko11·1 plany i
wydrz ć mu szyhkt sukcC's.
Al t11 jedna bywała właś
nlei t11k o<'Z wł ca p \\Il „.
Z wl lu mo!llw ci korn jan I 1 kl wybr ł
odwri>t do l n I Tt rmo.pilskioj,

•

•

•

obowi zuJe rrz d
tk m prawo 7 • chow ornpułlwwnlk
iły n!
pton pre rwał I star nnie
. mako\\ ł ł •k buwnrki - 11tarcia z prz ciwn kanio
n klem, gdy on ma jeszcz
ro.zmach, to wielka uml Jęt
Ale, dlacz o pan
ność...
stoi, malorz ? Pros7.~ u lq~~.
B latagos przycupnął na
skraju krzt !a, Pod cr.nszką kłębiły mu s'ę naJ orprz czucia, Główna linia
S7.
zaop tN nla armil Eplru z Kal b ka pnez M ovon
hyłn tnk int n yw:nte bom·
te t~ ll.Sif>Ort
burdo • n •
m ł .s 1 odbyw11ć tyliko w
c1ą u kilku godz.In nOcł1. A
tu t n ciągły odwrót Drytyjczy'k6w„.
General Papagos po1 cił ml jednak, aby sldo•
nić panów do w zcch.str\)lfl·
rozpntrzcnl konc pcjl
go odwrotu. Ob dze<nle
Prz I r::r.y Termopilskiej już
t r z mote się o.knzać faBalatag
talną pomyl'ką, unló I ię na krześle, je o
prz zecH w świst. ~!o
rozwiązują LI tow1
P now
rQCe, zwnln!ajq w zystkfe Jogo op r.acyjne rezerwy!
- Pan tartuje, majorze!
Zaręczam, ż rty są ml
jak najbardzlei c~„.
N

WliZ •

-

Prz pras.zam ..Ja O<'ZYnie w tym sen.sle.

wiścle

->tumlem

pow gę syt~acji,

Ale korpus na z ni może
b ć zaw1 zonv w prM•J1! i
tym ornym knzany na o •
krzydknte. l'rzcctcż enem!
Papagos nic dy po:nuje w
te.1 chwili ź11d114 powafoą
<;
siłą, o którlt mo llbv mv
oprzeć. Mu lmv szuktić oparcia w tl'r n( „
Jak to? Ja b:mi:r.o przt!'nraszam. al nl może JY1'1
Pl'7. leż ni <lo.;11 ze>gn<4 r.llC'r
d;•wi?.ji w Ęp1ri .
nniHu
Na rn c hodz1 tylko o zsyn·
cl1ron{zowunie ridwrotu obu
:irmil. Tymczn cm panuwlc
zybko, że
wyrofują s'<; •nk
to od lnn 1n cł!'f'nllvwn1e n •
ine pr we kl"l. dlo,
WA z nrnwe kr1:1·<llO
opiera się mocno o góry,
- All" w t ·eh górnch ą
-

mojemu riwierr.chnikowf? - J tem ~!<:boko .przekonanv - Compton Pl"ty.i11ł ton
WYSOC'e o[ic,Jaln~ - :te s1ly
Krolcw~kiej
Je o
zbrn.int•
MQśd cl:idzą Listowi nn lcży
tą odprawę i ocalą niepodlcglo ć Grec;!.

•

•

•

Czo.1111 1 rą tiaprz , T r111.
trochq woln!cj - t 1· n
Je t dz k1, odludny. G11 .ien c·e buk ·u Il n11 o~ynl \B"h
już

1.1łn1ow. drnaQ w • :.:u.ku.ie się
rnr<:OJ intu1<.:ją niż w•zrokicm.
w.in
ci<:żnrów k
K0lurnn.v

b"t.ntdnlc przed wezbranymi
potokami g<'l kim!. Saper~.y
rę~e roboty mają pełn
w.1· adw1ą prze lJ((l<l '. bu·
du.in mo ty. z vpu in d~1u
rv w drogach, 12 armia po·
przeł cze. Majnc p nów n
kriydl nie prw- ~uwa f;lę z szvbkoścl11 20
praw 'Il
wld •wH!lśmy tamtad ataku . k lnmetrów dziennie.
nferx>kol
M rmi.l;lł k Ll
wvTeraz tako luk~ nm
za wolno to idzie.
~lę 1<'dn sikami
tylko
pclnlć
g d1ina.
zmotorv:r. wani m1 1 11·z ba C nnn j st każda
jednosl.kl Grecy nil' mogq wymkn11ć
n lpr16<1 rn ~ t
s!<: 1. Epiru. Wrznn..j ml'Viozmotorywwanr., ..
1\al wvwind, że Pap·11!0.'I
- Je tern iwiąumy rl ~ .i t 'wiadorn ni be·.i;pieczeńtec-znr d~y:t.łq ce mraJn Wtl·
t wu I pod.J11t decyzję l.l n •
• ona. Korpus j t w odwro- ralnegn
Qdwroltl z Alb, nii.
cle, ponieważ nie możc:ny
LI t WZYWll j lne.go z n jkrzydl nłn.
dopuśC'!ć do
znolni jszy<'h . woich oficef' nom nle grozi o- rów.
pul'kownlka-~oł i tę
'fo nam ono S 1 ummo'11, Poleca mu zmon·
rzydlC'nl !
grozi, C7.tcry dni tC'n-ou moż towac" s~ln<1 grupę udorzon!ona b •Io mieć wątpliwooci,
wq: 150 9 lgów 1 5 tv .
czy man wr moon tyr ki Ll - f'~CChoty na opanrcn.c:nl'rh
ta je t wym! nony pt'"ł!eclw tn11 porto\ ·cN'h Ot'nz wzmoko {nnom. C'l.v przeciwko C"llionc ocłdz 1 ały saperów i
ja armil Epiru. Dz.I j
szturmo11·1·eh z
pionierów
n , że muncwr by! przeciw- miotaczami plom'enl, Wszy t
ko n m.
kiego razem nlew!ele wl<';~ .!
- Nic pana nie upo\\"llŻ n ż pól liniowe I <lywi;o:JI, ale
to r.r11pa ma o romną 11ilę o~
nln do l wicrdz nln. t
nia I duż:1 ll'Zybko ć. „l 'ć
j t u kle p wn • Przeciwnik urnszc zml rza do zniqz- nnpri-Od bez \\'2'.gl~;du na to,
co 11!q będzie dzialo z bo1 u<.:ho~ ni.a Pod lawowej
tr ka
we-j .rezerwy. Znw.!'lle! Tnkn ków I z tyłu. Pan
mówi List do Stumme'a
n sz t wla. nie
rezerwą j
1
Ep!.ru nfe - to zybkfe chwycmi c Me. Armin
ko1
Reszt.a należy do
U:ovcm.
może stanowić celu Ich m n wru, ponlrważ • ma 11wl- mnie".
Wzdłut trasy nat rcla ll\klana J t w wal<.:e z Wło
dują spadochronhirze. UmaUpadek Kalabak;i
chami.
w równym stopniu z grnża· cn aJI\ się nn mnlvch l:Jtk eh,
waszym jak i .nn :cym f'Jkrzv- przygolowulą polnwe punkty 7,llQpatrzonla. W ślad !lR
dlom, General Wll on uw żn
:r.r zl!1 że armia Epiru po- nimi sinrlają trzvmotorowe
w'nna i'U~ podj ć odwrót. W ,„Ju-52", wvladowują karn 1try z ropą. skrzynie amu•ly pl z knz· nc
tej sprnwle
W zaopat.rzcniu nic
Papa- nicji.
ernlowl
tl1( tle
mO'ic być chwili przerwy.
6 owi.
16 kwietnia pod wiccwr
Co mam odpowlcdzlcł
-

n

c-znlgi ?,bliżdą s1~ do Motsov<m. Tu t<;tni puls życio
dajnej art erl i armii Epiru.
roZ,J>ll<:>Zl1w1e
Grecy brcnią
clo t pu do m•a te ka. lu·
mme nąricn1 'I. f11rii1. Walka
k 111trwa c11l11 noC', .J st
clekla, że k!iln1krritn1e doch<>clzi do starć \\'l'QC7- Rankiem l\Ietsovon je t w rę
kach Niemców, ale 80 czoł
gów Stumme'a dymi na p •
lnch. Niemcy pr7P<."hodzą do
ob ·ony. W ezolgach ko1'tczy.
s 1 ę amunicja, brllk p· liwn.
Z gr)r i: plywah1 li wieże oqdzl<ily Gr ków. Kryzys na„
tarcia„.

•

•

•

tn\·a
Walka <> Me!M'!von
już drugą dobę. Stumme Jl.
czy minuty dfl catkowi1e>go
amurnlc.ii.
11ię
w:vrzern~nia
Główne slly Lli:.ta powinny
hnrmonogram
już być
przc•v1idrwal kh na<lel~cie w
IR gnd?.in po ehw)'cl"nlu rninster?fl<a. a tu .iuż m!J<t trzy1mmotnej
godzina
clziesta
walki. Coś s ę zaclęlo w Nr>·
mvalll
ryzyjnci ma zynie Stumme. Pod wieczór cz ć

czolgów ostnlccznic p17cslajc
ala 1 okrwRw1one
trzelać.
bryg<idy s;lreckie me {I zdoi·
ne do dalst.ei walki.
O nernł Tekeiw.l's pnstano Vił zrezygnow11ć z Met (1•
odwró
von i skierowflć
z11cho<lnich i;tok6 ,.
wzdłuż
gór f'lndus, poprze.c;la 1 nc na
obsadzeniu przc'~z , To nic
'l
Żołnirrze
takie prr. kl
zmę·"1eni. u ·ypia.!ą w marS?.Ll. Dyw!zje p'erw~zeogo rzutu nie mogą qfę oderwać nrl
nablC'rR Ją nnimus?'.u. ntakuią na calnn

Włoch(•W. Włosi

fronrie od Korca do Cicśn'
ny Ot r;mto. Nad armil\ Epiru iawi.sa katastrofa.

•

•

•

18 kwietnia r11nkiem tfodo MP.tsovrm ~lmvne
sllv Lista. Wl1j<"c7.J1ją • ie (1(1
razu <lo 11kc.ii <iwie brvg11dv
l'imotor.nowanrch S"trzP.lrów
górskid1 i brygada lekkich
:ro trzyqorlzinnej
C1Zolgńw.
.sforsowaną
zo ·taje
walce
rj:bietami
prze'. "'- między
gór Roin I P!ndLU. WąSkq
gard7.ie1ą nrzewala się , 1rt1m1eń czołgów i samochodów
rhodzą

p1nccrnvch. Tt•i.:o uderzenia
Grl"cv n e s:1 JUZ w &tłlnią
zatr1,ymnć, Cwli::i słcją po?,Hkorkn\\'<inn·h
ploch na
iahornml drog;ich. w1·bucha
p·m1k41.

•

•

•

19 Jrn·!etn!a rano sytuac·)a
je. t ja::.na. Główne sllv ~rec
zna.1dują ~·ę w wpełnym
Pancernv młot
okt•ąi,eniu.

kie

Lii;ta rozl'iz!c•la sic ieraz na
dwie c~eśc1 . .Jedno I.ki 1.mec·haniiowane k1eruJą s·e na
południe i rozbijają w i;zyb·
kim marsz11 te nielieme ocldwily greckie. które z<lołll·
ły się wyrofiić. nesztą :r.aokn1żen;a,
ciska p'<'l'ścleń
Jest JOSZCZC nikł. ceń n11dz:el - morie. Stnmtącl pon.a oo•ittz
n dęJ
winna
flota angielska, o lonlć ewakuarfę. Ale flotn nie nadchodzi. O lania korpu, W1l·
i;nn;;i, które>gn ol erwo1orzr z
Przeł~C"lY Termopil~kicj daremn'c wypałrui::i Niomcow
na dalekim prwdnolu,
knplt.ulacja.
więc
A
Cztcrna de dvwi°'j1 ~r~J<l~h
brm\,
w Ep1n:c &klud
(rl. c. n.)

szczury
• • •

J<'l!P majon Po11 klt•iro zhll•
:i.a 'ie do oslatnll'&:O 1.'lkn,:t11
nrird posterunllłl'm ~idl Jtaul.
1t11piC'm 111r1y11• RIQ ......, kll·
ka kara.hhtńlll maslynowyt'h
otwlf"r,l oo;ir1i. poc·bki Ś\~klhte
ll'rl\ nu w•7Y~łkh· qtrony. 1.Jf'ż
wrląga,fą wwt
di.a.fą. z dro1'1,
ll'11frj unłkna•'
na ~karpi: Je h to nad·
nlrporo1.1m1leń,
·nv11drtm.
rląga
Po <'hwlli n,i 7akrQrle poJA•
wfj1 ~lt: ·unorhod. Ma.Inr l'up •
ski daie ~y1rno1ly latarką - tak,
to ~zwadron, w plrrwRzym wo·
złe mu.tor F.a,onsmiih. Wyru•
pófoll'J, nl;t to hylo w
~zyh
11tanit'. c11'l<alł, aż nohl ~IQ
Poza tym
zup!'lnle l'lemno
wq1.ystl\o w por1.:11lku. Po teru·
n«'k w Slrh R1111l był obqpd10·
ny, 7. In) mal h.h u nrtownllc,
którego 11111.jor ~ mtc·.fs••a rot·
broił I wnąl d'' nh•\\oli. Z,1'1·
wił sle ot ker wło~kl I lOSi 11
O~worzylł pot1•111
z:isll'lt'lony
ogił'1i do budynkciw ko~:turo•
wyt'l1, znl~1.c·t.~ li tełntony, .Ir·
nił'c zez1u1.1e tera:r.. ile w oho·
zi hl lu riiwnlr:t. r11ri:o~tnc•JA major J·~1-on~n1lł h nit• zauwa:i:yt Jej, 11ozo,ldła 1tlt'naru5zo·

na.
Dwa • morhody
ideri)'ły

1ię

I

7W!ldronu

w Sldl Jlaul I

trzeba

eaJI\ o~tro w lewo, znów aą. na

,łalo

drodze.

h·m

było Jl' POUUl'I~. 1'0:10woiów I w
trzvn11~1·ll'
~k1Ad1.fe ~zw11dron o h11ra

Sidł

Selim.
W Sldl Selim Ar11bów wyMlanyl'h 1111 rozpoznanie do
nar<'e nhl ma. Major Po11 Id
dar11mnlr pow•1u1a w nl11skcmm~y l\uma c·zo1111~ć lff1Yl<
Uol'hotlzl
żadnł'.J odpowll'ctzl.
11od1lna 2~.00.
- O d1.lesi'\ll'! ru,1amy Eason~mlth ma.lor
mówi
nic ma ro dłu>eJ r1ek1ui. W
wozie j 1, w n11·
plerw~zym
siępnym ma.tor Pop~kl. potr111
r 111ta patrolu swardll I na
patrol 11Qwo11•lnnd1kl,
ko1icu
Wó1 r11tllowy P<lLrolu nowo11•landzk11•1:0 I chJł<t<>r .i;o~taj1\ l•1,
prly llr<ll>-OWCll.

Tra. a

~zwadronu

prowndt.ł

dro&rl\ id111·ą f l>-1.1•rcłc~ el Ąhl!I,

ktcir11 wyehoclzl na ~t.0\e DN·
na - llarc·c ·> dzle~icc kllom11·
tr1iw od Rarco. \'V c•ic•nmo~"i
7Jt•ulia z
m.1Jor t:a~on~mlłh

droal. 7.anala 1 rllrkto1 y - jaamorłuid wyw11ia
ki~ oirród,
jf'dnopll•·
drę1\ niana ful'lke !rowy betonowy dom, pnera·
:i'enl ludzie wy,keh1Ja pr1n
okno na partt•r•f. Reflektory
ga n", n16w ~OJ•l'łna rfr.mnoś•I,
wo.ty Jadą po 1rz1;dat'l1, skrt;·

S1w1tdron W)'dosta.lt' 'llQ n'\
n.u<'e. T.1
Ocrna 1.ap.1l11h re••
ws.1.y,lkle wo1.y
fll'ktor:v. Konw11Je 11il'11t1«'<'kO·
wło~ki1• .lei.di<\ pr1y 1.:1p11lon)·rh
śwlatlarh, kol.1mna hN NWllliel w~·cfalahy ~lt; portu.lrtana.
O•tr:v111• fferrwnl\ na111i
S1.o ·a
~•·ltod7i w d1it, jnź '" na rciwnlnre, tu ~10 I\ blei;toll' pro,to
jak 'tnrlil, po nłrwy,oklm na·
qypie. Wozy lwtek~l 1.ja szyb·
1\lalla ui<'r\\•
ko~t\ I od•ti:p\I.
majon Ea on•
,l.l'llO wotlł wyrinn.ją / nlt•pr11'~mltha nik11lon<'l:'O mr'flku pr1rd ntmi
nlewirlkł, qi~·hko pr11 suwn.iacy <ie 'krawek J•t•no~ri. W
p11wn11I d1w1t. ~krawek łl'n
ogarnia dwa ftoli:ł - no ,jednym z kaidr.I 'Jronv •10·,y,
10:0,ę

0

•

•

•

Wycie qyrf'nv, ~miN1h ~1111cala, wrzuk p11lt•ple1\l'tiw? Nil',
to •ak,ofon ,luwy 'c1onu w
na.łmo,tni1·.t~i.1·m. nlt•rld ·no otwartym lokalu not' n\ m ICal·
nt - A m lt a ' s 11 d o r •·
'1731.
Pgarnla
'l'ailr1ac~ eh

Dri;1rn kl t•Pił"!>l\ kbw, konwnl·
,,fe pornżonr1to pr11rl11m. rurhy
Gkorpłona llol·ola ktllrrito „,a.

cl ka 'lę pler~rh•ń płomieni

(Dalszy cląa na str. 10)

I

dz!A11
tecrnym rez.ult.1clc
on w l;posób taki ~nm jak
<'m1~rat·.11.
w całej mis-tCJ
Na przykład, znam p wnc"o
literata pnlskieg,1 od r1.tcrdzic>'tu blisko lat o. i'idł!•go
·w Pnr,\·żu. ktiin•go dom bd
o~·oin polsknsci i p 11 riot~·z
mu Dwaj je"o ,.;~·noww. w:v·
atmo [p1·1.c
d1"wvwnnl
I ni1cz ·li
kultu' dła Pol. ki.
,i(•dnak śrc'Cln1c i W\'Z•ze ·1„ -

•

w

kladv

w

naukowe w I\,rvi.u.

roku rn:lfl 7. ł~tii się. do
poi ld1'.i,
w <trmii
:-;łużby
rwzl•bvli k;1mpam•: \\T1„śn1 1W<! w Pol.:;cl'. 11a~tępn1•• \\'Rlc·1.yl i "' l'orm„c.i<1<'h poi i<' eh
potem \\' 1\'1,.:lii
WP Frnnc.ii
i n:. Bliskim W <'h11clz1c a
\Vłn•'lech
nasH;~>ntP ' we
W<'
znow. n;.\ 7J>ko1)t•1.1•n.c.
Francji, Po ZHkOtll'Zl'niu WOJn.v. chocrni moL!ll ni<' powrócili ,ll'dni!.k do Pol !~!. by·
naimnil'j nie ze W7.g:<,-ctow
!Pe-;: nniz.w.vr~>ltt.vc'ln:vch,
czajnlt'j ~.vr10W~'l'h: nic mo-

S!liby - pm\·rnd<lFJ - nigdzio ;'.vc: pma Frand•1. 0.iznai•I. ko hajq, ro{'Z~-.mę
ws7,vstko dla niej, co
b1q
ż.1·c1e ocld:ić
mogą. gotowi

l\Iost de Ja Coti.·01·dc

MARIAN PIECHAI~

dlu nici,

•

•

•

·a SI em1granc1
hodzi tutaj ni<' o uroki czyli powaby Paryale• o jego urok
ża.
czr fl•ż uroC't.nuś<' w
7.nac·zl'n1u uroc7.enia, zaC'zazakl•~C'iu, zasug..:sJ'U\\'.anin,
twno\\'nnia. Możn<i bv to po-

C

równoć z
J.) ·hi<'Zn

pl•wnym rodzajem

go zatrueia czy tl'i.
odm' ·mq, że tnk pow Il m. duchrmego opium. jakiejś clofataln i. Jakq
f;ło\\'nie siłv
J'an•1. \\'\·dŹ1cla z sit•bit'. vacz.ndui n111 i obczwladnfoa
\\' zystkich, klórzy w nim o-

.s:adaja na clhtżl!j, a zwlaszcw
nas, Polak<'>\\'.
My, Polacy, jeste.4my wła.~
nic najmniri odporni Il"\ tę
t1roeznq I urokliwą siłę fatalną Paryża i w ogóll' wszy
francu. ki<'. I
stkicgo, co
dzie.1e si~ to nie od dziś.
.Tuż poeci i p• bliC'\'!h . tanislawc,wscy spostl'zegli t'o i
p 1,c; Il zegali pr-zed tym. Adam M1okiewicz drwił

z

te-

):(o nie tylko w „Panu Tadeuszu": „Bu Paryż cz<;stą
mody odmian:\ .si<; ehlubi, a
eo Francu:t. wymy~li. 10 Polak polubi". Otói. o tym wł i;j.
na• chcę powiedzit•<', o tc•j
odponioś"i
ma ł ej na o!.(Ół
Polaków wobec· uroków u.agrunicy, a 7.\\'łi1~7cza Francji, a ju7. 1o-zczt•g1)!nic Paryża. To znaczy, ie· Polacy i.ię
tam zbyt łatwo i izbyt pręd
ko \\',\'naradawiajq.
Wi~k. zosć

PolakĆ>w

WC

FrunCJi, to tam, urodzeni w
pic>t'\\'.szym lub drugim pokolcni.11 i. ci U\\'a:i:ajq i;ię już
za • mitoC'htonów,
pon1ekqd
uc;r.kolwiek znw ze iz i::c•ntv-

mentem, nleruidko z łcziq
w oku, W!'i)rJminajr1 o Polbcc, dla której są jui nn pC'\\'·
1race ni.
no i bezpowrotnie
Trudno.• z

tym ·1rv.ebl1

:O:;<;

Ale gorzej, że P<>·
dobnie dzieje s;<; z Polnknm;,
do
wyemtgrownli
którzy
pogodzić.

Fronc.ii przed kilkud7.icsięl'lu
kilkuna<tu laty.
ezy na\\C~t
Nic mówi<; tutn.i o t•mi ranp·•litycznyrh. to t'ZCC7,
tach
zrnzumklla. ich •aesztq je.st
n!cwiPlka ga1·.stosunlrn\\'O
stk;1 wobc1· o.:romnej wię
na. zych 1·udu·i«iw.
kszości
któr.\'ch do Francii wvunała
ni'Zt·d

C-LC"O

dowiedli

p-.><1-

cws wo.iny - ale i.~·ć woli\
Wl' Francji. kh dz.1ccl b<:di1
już

u odzon.vmi I•'rmH·ui~mi,

nc7.kolwick pochodzenia polskiego.
Nie inaczej d7.iejp się w
warstwach robotnic-.zych. a
rac1.cj nieporówn„nie gorwj.
Tam z:iraz w picn\· ~zym pokolen;u dzil'ci 11ajr1deil'j ~ię
wynaradawiaiq. Tiodzit-<:.' tt;·

·Płat!

de la Concortlc

kilkudziest<;ciu ·"'lat~·

bqdi. 7.Wyewjna

nędza.

bqdi.

chqć

poprawy bytu, Jeps1.ego zarobku, a nawet zwvklv
inność,· oci<·zar egzotvki,
mi.ana żyda czyli ten wła
śnie urok nlbo sila fatalna
7.agnrnicy.
r dzieje .się tak na w.:.zsdrabinv
szC-lL'blach
.slkich
spo!erznej naszej cmigracj;,
1<16n•j podstaw0\\'11 wai. twq
.it'. t jC'dnak proit'lmiat fabryczny i robotnik ro:ny. W
cieniuU<ici wa1·stew\~e inteligencji ;polskiej we Frlln.t"ji
odpurność na ten umk jest
nieco .si:.1lejsza, ale w osta-

na drugim m1eJs.cu. Za.ku.piło ono 24% całej puli mula!' tw.i, 20 1 ~0 - r1.e:l.by i tylko 7.5",o - grafiki. Obrazów
kupili najwięcej odbiorc;r
p1·y·11·at.ni, bo ai. 31% be1.pośrcdnio u arty,~!t>w I {"1.ęść
poprze'L !>klepy ,.Desy" M,yi;.
na lt'Ż mniemać. że podobn'e było z gra.fiką. Wprawklien<..'i
be1,po~1 edndo
11.ie
Korespondencyjny Kun Języka Plasłyezn ego
prywatni nabyli '.ylko 12'','n,
pod redakcją
;iil• on.i chyba byli najliCT.HENRYKA ANDERSA
„Dcniejszymi o<lbiorc.aml
W 8 (465) numerze „Nowej prywat.n~'t'h, W ci:uiu tych7:c t:y", ktćira rozprowadz:i-la :iż
bo 23°„,,
13 lal :!50 plastyków wyk'1- :J~Jl)i;. Nć!jwię<.-ej,
Kultury" Alek<-0.ndcr Wulli
z.am: śclł inlerc.! u.1<1cy artv- nalo pewną ilo~i· prac z za- rzeźby zakupiły organi1-<.~cje
kut o warunkaC'h bytu i pr 1- kn•su wv tawiennictwa. 7,111- kokidne.
c·y .artyst<'>w mnlarzv. rwz· nni<' wii;b:rn liczba o ób, a
Bada•n.Lu ndc dotyczyły dob1arz.v i grafików w Pol~c.~. racze.i nawet duża (nie t<'tv chc.><lu PO$Z.Cze 0 ólnych pia·
A11'.01· omówił i 7.on.alizowal n:c podano dokladnicj zych styików i autor powat1'2ymunh•ktorc dane nnkiety, ja.ką w lrnźnilców) uprnwi:iła - o~ je si1: od w·zclh."ich na te.1
przcprnwncl1.il w roku ubie"- czywiśc1e również dorywc7o temat komentarzy. Dla ja.slym Zakład Socjologii PAN. różnego t~·pu grafikę 11- n'l\Ś ·i ob1·azu warto jedmiK
Artykuł ów pragnąłbym po- zytk,·wq,
dorwl'ić parę <..'yferck. WL'"
krótce zreferować.
Znamienne są cyfry dot.~· dług cennika obrnz ko57.~ujc
Z :3033 {'7.lonków wspom- ozącc 7.bytu normo 1ncj pro- od 1200 do 3600 zlotych, L
11 Llll •eh t1-1.ech sekcji Zwi41.- d u:kcj i ~1rty:etyczn('j - zasad- tym, i.c 7A'l dzieło wybit.h.
ku l'i<i.:.lyk6w n.a ankietę od· niczej działalnośl'i twórt·1.ej pia-ci eię i potrójną cenę, o<ih;
w.vczerpui;\C•) każdego arty ty. Olói: w ciq- bywn. i.e malarz przyciśnię~y
JDI\ kliLiało
11172 ze \\'S'ZY tkiC'h oddz:;i- gu owych 1:! l:it z 6111 muln- pQtrzc b;.i • przed a dobrą pr; ••
lłc>W ń ze '""'zy„tkkh grup 17„y objętych ankit•tą 9tl nie cę za grosze. Ponicwuż więh::
wicku - od na.jstanszych po o;przedało a.ni jednego obr.a- szo5c odbiorców st.anowiq
delmttantciw z lat 1955/57. zu, 182 .pr7.edulo mniej niż o ob.v prywatne, w rachuh,;
Dane n:c .Sil więc pełne, Hic jeden. obra1. na dwa Ja.•a, wchodzą raCT.cj ceny niższe.
zilu ·trnwonia 5ytuacji 105 mniej niż jeden obr,1z Licz ·m. że mularz i;przcdla
r0<..'2nie; w z.a.mian 7 malal'zv daje 2 obrazy ro=iie, w anra<..'7.ej wy.starczające.
spr1.c<lało ponad 100 obni- kiecie było takich około 100,
p}a.stycy?
Z czego ZY.J<I
1.ów. a 2 - ponćłd 200. Z 1:16 a cena przeciętne obra:7.ll
Z w:;micnionych 1072 o i>b 17.eźi:>iarty nic nic sprzcclal,) wynosi aż 3000 1.h1tych. S11427 po·iada stał;.i pracę
20, 45 .sprzL·dało mniej ni?: 6, ma, k~óq o·iągnął, jest doetat wą, z tego 276 w i;z.kol- 31 mniej niż 13 prac, .u tyJ.1{„ pit•ru pnychodcm brutto.
nictwic. 10:1 w innych zawomogli
kt()l':r.y
:ł ;;prZl'da\Hllo ponad :i pran• Rzeżbiarzy,
dach 7.Winz.anyrh "· pla;:.ty!ca, rol·Zn!e. NfCll'pic1
zy it1,
podobne
z o"ii1gm1ć
było
48 w zaw<'flaf'h łlblólu'.n•c z'
.lffn f ikami: na 2:l3 - 69 ni.? ~przl!d1.i:1c po 1 pracy rocz.
,;7.tukn niezwi;11.anych. W la· IJJ}r1.edalo nic. a 44 fPrLed~lo nie, nn~detu neJ.icz.yła 8.•!ak
tat"h 19:15-1957 :ze ~typcndiów od 1 do 15 prac w ct<t!ltt e1- jui. ws.kazywałcm więk·zoś(;
twór zyeh l;orz~ tało .3.ld łcg„ omawif.lner.o okre·u. pro r:;etowuła gorze.i. Najg••o:;óh; l'i4 plr.i tykow uli?.:,'· o:rnlo 20 nr~y.stów sprt.ed•1- rzej rnś było z grnrnrnmi, b·i
mvwało il nrz<'Z 1 klo\ artal. . wało powyżej 1 pr.acy mie- do owej sumy 6000 zlotycll
47 - dlui.<'J niż przez rn:c sięcznie.
1bhi.ali się dopiero ci n ajW lntć1c:h 1944-1957 a7. 2.\7
fi-Z.czę Ii'll·.si,
Wbrew
odbiorcy?
byii
Kim
nrty .. t6w zajmowt1ło się do.Tak widać. dość Ja.Iowa to
;;i·~.
okazuje
przypu~·lrzeniom
rvwC'zo prm·ami chatupnil'zykwitnie
mt n·i 1.'r•e• nit' „nl1ld,il'ln1 :11·- ~.,. M'ni.,tL'r;;two Kultury i glt•b,1, na. kt6rc.i
ty. t_y('l.11yd1 lub zakladm\ St.łuki :tnalnzlo ~it.: dopier,, uu /..a poi ·ka c;-z.,tuka.
0

All'Ja Opery
1>kni11 do PolE>kl, ale dzled.
dorasta.J<lc, żenią się z autochtonami i uw<iżaJ~ł lę za
l"rancuzów poohodzenia polskiego. którq~o to pochcclz.enia można si<; nie wstyd?ić,
wedltt 0 ich
al<' kt<'>:·ym mniemania nie ma co zrc·.szl<\ tak bard•to się s;r.c~lyc't'.
Ktoś moi.<' poWiPdziPć tak:
dQbrze, 10 przcdeż 7.upcłni<'
:1.rozuml·a~e. skoro Polacy Wl'
Francji ml• 1kaj;1 w rwpromorlem
otoczeni
szcniu,
francuszczyzny. Sęk w tym,
i.e tak nic j t. Polacy miei<zlrn'ą na oi.:ól we Fraocji
w mniej.~yeh lub więk zych
.skupi. kach, gdzie moż!.we
je.st nło7.cn'(' pol<>kiC'j bi-

. prowa<lwniP p<">ł
blioleki.
:-:klej ksq/.ki, zaprenumero-

wanie polsk1C>go c.-7.n ·opi mu,
nud.1·cji
słuchanie polskich
rad!owyl'h. Na przykład, mi"szknłcm ostatnio w Domont,

poclparyslm'.i.
miejscowości
J..:tórej nnwą willową d1.ielrncę zn mil'. zkują w 7nac·znc.i
części Polacy, przl'dwojcnni
z
pnewai.nie
emigrunci
warstw !'Obotnic1.ych i chłop
skich. Większość· to robotnil'Y fi1.yczni. nicwykwalifikonieliczrn z nich to
wnni,
drobni J"Lemicślnit:v - W''l.\'Sl')' prawic dojeżdżnjqc:v co
d1.:C'1\ do 1akł11<16w prac,\' w
Par.v~.u.

Dob1~J:e

syttwwani,
nc. m~wo
domki i
l'7.csnc, dostatnie
wille z ogrńdkm:ni. niC'rwdl·o

no

i<>dUjiJcY

\\!:i.

\\'łu~'1C'

• amoelrndy, rz.awie;:zając.v na śc·i<inach .1>brnz:ki
.~więtvch p.)lskkh. Ko ·ciusz-

Mickiewicza,
cza. haftowan(!

Sit~nkicwi

ki,

ręc1.rne

za-

orłem

białvm

je<inak <."lYtajq. tylko gnzetv
wieszki z

I

C"'Za•opisma

franeu~ldl'.

iJu,;trownne
·rndia

słurhajq

tylko frnncu kiego.
Wi>Złstko,

~u

chwałtt

francu$1kie,

nielcciwlc pod

tym

\\'Zgl~

b<••'dt.1<'j sz.11wini t~·czni
sami. dz'cci
niż Francuzi
1 sylajq do m.kól francu kich, chce mogliby otwoi-zy<·.
l:n stać ich na to, i prawo
poi:.wab.
fnmcu,k1e n 1 to

<lcm

Ale
wla~ną poi kn szkolę.
nie chcq. I dzieci im w oC:t.Ul'h fr<incu7.leJ11. I oni bi dają nad tym, bolC' 1 ą, nm'Zeka.lq na i:ł;ib:1 o<lpomość wobec francu zez •zny wl<t nych
dzieci, ale nic nic rob:ą, żc
bv temu 7.RP biec. A dz;cci
nie 1ylko w zl ole, na ulicy
w{;ród Francuzów. ale I coraz częściej w domu 7,ac1.ynają nfc tylko między sob11
mówić po fr.ancu ku. ale i
d,l rodzice)\\'. I, o zgro1.o, rn·
d7.lcf' 7.<ICZ.\'n!lJll Od:POWindnć
pr1„1·1.wycz.aPCI francu ku,
pod
nie1.nacznic
.się
jaią
dz.leci <lo
\\pływem !'\\'yCh
~ob;) po
rozmowy między
lowcm ft":ln•
francu ·im cuziejq pod wpływem wła
snych, rodzony h dzieci, które w dnl:S7:<'j cwoluc)! s1aJą

Francuzami,
zupełnymi
bo prrzeclei. urodzonymi już
wychowanymi
we Francji,
we Fr, nc.il. wrośn:ętym! we

1>ię

Francj~.
willzację,

w

jej

,kulturę,

cv-

obyczaj, historię.
Są ~1raceni dla Pol" ·i ni odwolalnic i :na zawsze.
Przykre tu Ei)!'awy dla nns,

t ragic7.Jlic
powicclz.inlbym,
pr7.l'kre i trudno o nich nie
mciwić dłategll tylko. że pr:i:Ykre, Czym to wytłumaczyć?
fo przyc-1.yna. 1ego
Sądzę,
faktu, bardzo dla nas niekorzystnego, ll>?.y w naturze
na1ncgo charakteru, w obiektywnie dodatrncj :>.dolności
łatwego przy. to ow,in!a .ii~
do no\\·ych warunk<>w życia
i O(OC7.Cllin. • wiadC7.V to o
1.d10\\<..'j

nęj

tąiyi.nie

b~<·lo.-;kz.

na ze&o narodu, mniej

o .i:ile c:dpomcJ jego
mości

śwlado ...

kulturalncJ,

Ten smn reeczy pogarsza
z.jcszc1.c l>ardz1 i zupclne
bicie, skłóct>nie, chaos 1 marazm politycz.ny wśród intcligencjj poi Idei na cmig1·ac.'j1. .Jak clotyche7.a.s. nie·tcty,
re tkcJa I w tcl'z.nictwo śwl~
cą

n.ajwiększe

trium„

S\\ OJ<'

i .sukce y wsród v.lę'(•
szo. ci emigracyjnego śv; lata praC'\', Nit• chodzi rn1 bynajmniej o 10, :tcby w. zyscy naraz I zarnz mieli się
deklł!rować "a komunizme-m
lub chat'by za formą c!E.>mokracji ludowej, ale o to, że
by mn!ej byli podatni na su
gest I(~ ciemnogrodu, dla któf.v

re" o wma nnzv.a .i:oc;nli1..rn
jak c."lcrwona plachta na byJ·a.

dz!ała

No dobt'ZC, :zauważy ktnś, •
c·o robi nasze kr;ijowc
przed tawicir.l two wśród
oddz.lal.Y''a
jak
migracji.
ale

nas-ze
two.

klrajowe

piśmiennic

nasza :aktualna twór-

arty. tycz.na, dzinlalnyść
publicystyczna.
naukowa i
nasza oficjalna proPaga.nda.
nasz.a krajowa misja kul~u
.Tak odczynia ten
ralna?
właśnie zły i tak dla nas,
j ko narodu, niekorzystny,
a nawet wręc:-z szkodliwy uro!< Paryża f w oi;tóle Ul""

czo~

granicy?
Ano, trzeba
dla wymiaru
w1Pdliwoścl

nic,

będzie

I o tym

pełnej

napU;ać

pra„
specjal„

Od

od siebie odlegle; WaUacP.
Stevens 11rr><izil się w r. 1879
(zmarł w 19.rJ5), Wiliam Mer.
win w T . Hl27. Rclżn lee pr>'~
t11k. - i nic tylko poet11k. sq 3 dnak chyba widoczne.
sievcns, to przert11tawicicl "poJcl, w której wiersz a1117lclsk.i w11z-wala się spod wpl11wów ciwang rdy francuskiej
Sliapiro i Sc/rwartz obaj
ur .cl.zen! w r. HIJ.1 - to uczniowie W. H. Audcna, poeci

tłumac za

Czterej poeci amerukań
scy, których wiersze przeilstawiam, są reprc:zen.tai~taml
trzec11 pokoleń; więcej - są
repre2P.nLanta.rni trzech ep<>k
rotwoju 10iersza anoicl.skil'go. Tak, trzech epok, m ' mr>
że dafy 11rodzcnla t11ch pn»tóio ni<' Ml znń1v tak bardrn

ktas11c:Z"1Lq.
wiersza z romantyczn !}rni - przynajmniej w polskim znaczeniu tego stowa treściami wypowiedzi. Mcrwina nazwijmy - jakże nic_
11rcc:yzyjnie
11coklasyJdem, komcn,tatorem zasta_
nego .~wiata.
formę

śpls7. w snu rzece, niby rzekł
~ckrctnc bytowanie, nłby marynarskie
Żywoty, ltlóre \Hzeszr7.a, ślizg-ając słe, płynąc
I UJ>h'\-\'a.Ją szybko, gładko, wartko,
my ·zcząc, Ja:inlcjąc, tak pogodnie.

'

zdają

11ii;

powiadać,

KARL SHAPIRO

Gdy wiatr .te trąca, me JC51 spra \'ą łatwą.
Potrm I tak tyrh głosów nic wyrazisz słowem,
NI kh pn:yc:r.yny nie odgadnlc~z . .Jakt.c

Różne przedmioty 1>rzynoszą oln11.ary przypływu
W l)n:eclągu roku. z garcllow~·m bulgotem:
Pnlr pływające>, wodorosty, dnia
Ptaków I ryby, muszle. l'rzrz lata sndzllcm
Ze mu!lzle nio l!H\ kośćmi, być możr, z 1rnwodu
Dżwli:ku, który W)·da.f;~ wclą:r. .fcszrze, P.rzkohvick
Znałem człowkka, klór~· wydohnvnl ro zaj
Zawodzą.c·c>J mclollił ze swoJe,.-o fletu
Zrobłoneiio z piszczrla. Rc,teslr m11szll
CałkiC'm podobnie brzmiał. Gdy wnzyli; wstr1.~·mywał
Oddech. flet nie grał dalej, wbrew twym 1>rzypu~zczeniom.
Tego ranka ujrzałrm pi:dzonc tu .,, wrakiem
Coś pokrewnego. Wy1mdck nic nowy,
no pod zlrloną hoją było stare wiomo,
Zniesione tuta.I przc;r. or-tatnl sztM , lub ta le,
Ktl)re wyłuskał ..., piaszczystego ~rtJIJU wieli i wiali',
Ry to, co po:wstreło, nkl\1.ac': hielonr,
Ziute belki, jl\k Żl'hra człowieka, lnh szczi:ka
Wymarłrgo 1.wierzc;ria. Dale.I w 11lasknch trwała,
W pr:r.yćmlonym świetle nic r1.L1cając denia,
Jego rozbita klatka. Obok slccl:r.ial człowiek,
.Jadł coś 1 r;ila:i;ę zaśmkcał papierem
I lrnśćmi .frszc·zc ,feJnej ryby; nad nim korpus
Starego statku składał puste dlonir. •r:vllrn
My dwaj przyszli&my tu, .na J>iaski, wiedz, c fi nich,
A poza nami były amr l10ści, bez wzgh:du
Na. graną pr:r.rz nie melodię. Ko'd rzr1•1.y, Rllwlt'Ż ko <·i
Mdczyzn. Kości kh uslłowai1. tcbra postawione
Miedzy człowiekiem a hczk11:r.lallną falą. l•otem
Ujrzałem piaski ruszające się Jak wody,
Znające s:r.tukę rhodzł'nia. Muszle h)·Jy po to,
Ahy zamykać morze, kośd ptaków
Aby nad wodą i w powietrzu nłdć sic,
A kości r:vb zostały obmy ·!onr dhi
Głębłnnyrh pastwisk. Lecz po co były kształtowane
Kości !Człowieka? Po to, ~by wirdział,
Ze plaski są tu, by długo słud1ał leh, by dal
Kształty rozpostartemu morzu, wagę ,i<'KO wiatrom,
Szczątki okrętów, by przebłagać 1>iaski mórz. A te nie są
Bezbrzdne. Wiemy, gdzieś się ko1'u·z.1,
Chociat, Jakbyś nie patrzył, widzi z, ~c łę ciąaną
Dalej, nit człowiek mote alęanąć wzrokiem.

DELMORE SCHWARTZ

POEMAT
11lę s'kondcnsn'\\>:aną pcrwcrmtidc in Pari ! 'I'ymcz11-

s.1ą

cm szatki opadły, orklc-stra
tusz, jakiś
pijak
wrzasnął ,,dziwka po.każ
no co jeS1JCZe"I, taka sobie
blondyneczka uciekła ~ parkietu - i izapaliły się świa
tła. Gdyby ts.pytać panów po
cztc-rdzlcstce o wrażenia, wpewne wlększoćć przyznała
by si~ do doznanego
zawodu; więk.llz-0ść z nich bądi ro bądź widziała
zngrnła

już

tygodnia
Savoy o gC!d1~ 22.30 jest
je zcze
poczclwą garkuchnią, w które) skoczną muzyczką
ułatwla się
klientom trawieni .
Ale już o
godzin c 23.00 Savoy zinicnla F.ię w co się rowie „jaskinię E!TZ~hu". Panuje gorqtizkowc- p()(fnlcccnic. Łysi
ny n nów po coZterdzicsicc a tC'n typ '\\'ld1..a prrtcważa
na sali pocą się I nablcrajq kolorkow. W pólmrokc, przy świctl!! barwnych ref! ktorów pieśniar
ka wyl!czA grzesr.ki kobiet
- „oh women, oh women„."
- potem fluzjonlst.a wyciąga
z ręk wa Ileś tam metrów
confetil. I wreszcie tak ocz kiwany strir>-tcase! Widzowie
tłoczą
się
wokół
p rkletu na którym
taka
• obie blondyneC?.ka w imitacji taf.ca dość skwapliwie ooslanla takie gobic
wdziP,kl. Panowie sapią r: emocji, panie dostajlł wypieków. Są przecie:!: świadkami
o hiwloncgo misterium naszych czasów. Zachłystują

kiedyś nagą
chwilą

I pr7.cd

wrażenia

kobietę

1

odnic !one

nie były 1Z116w AŻ
tak silne. Blednie wlęc jeszcze jedna legenda, Strip-tease o którym się czvta
to więcej niż
strip-tease,
który się ogląda.
Wychodzę z Savoy i rozmyś
lam sobie o tej lmorezlc lódzko·częstochowsklej
(blond ·ncczka pr<:zentowała „te ~c
ezy" przed Łodzią w Często
chowie). Dlac7.ego wydało mi
się, że na parkiecie S:ivoyu
dzieje się coś upoknrzającc
~o?
Przez chwilę cwlcm
nawet dla te.i milcj na oko
panienki jakby 1łlość
biedactwo, ma taką poniża
jącą pracę. A przecież nie
miewam riwyczaju !itowae
:>lę nad ła<lnyml pełnoletni
mi a lekkomyślnymi dziewczętami,
Skąd
więc
takie
niemile UC'Zucle? Może ~nra
wll to po7.iom widowni, ta
„kulturka", te
gesty i okrzyki?
I w ogóle - co z !aklm
strip-tcasem
dla
ubogich
robić? Zakazać? Bylabv to
decyzja ośmieszająca. Więc
n!e dostrzegać? Ech, na s2JC'Zę
klc nie moja w tym gło
wa: są od tego instytucje i
fn11tancje. I co mnie to wla~ciwle obchod'ZI.
Nle będę
prz~leż
morali1.ował a la
pani Dulska. Mogę naiwyte.I bywalcom Savoyu poży
czyć „Na ulrowie!".„
STEFAN

MICHAŁOWSKI

Na.prawdę,

Ty

KOS CI
to, ro plaski

sze.fri11 epok.ach..

:but wiele we wspótczesnPj
poezji anglosaskiej napotkam!/ ori,mtacji, zbyt wiele
ścierających się kierunków,
by jakikolwiek w11bór, jakakolwiek
antotogia
mogla
przekazać nam wierny i doCzterej poeci, trz11 poko1c- kladny obraz rozwoju wiernia, trzy ppoki wiersza. Gdy- sza angietskiego w XX wicbym przedstawił piędu lub ku.

W. S. MERWJN

Usłyszrr

:;zc§ctu poetów, można by • pewne mówić o pięciti tub

usHujący pogodzić

,

'

'

Czytclt;ikc)w,

WAI,LACE STEVENS

NA

STARY RÓG
I

Tak mówił ptak. Ptaki były uicgdy!i ludźmi,
J,uh ludiml miały h3'·ć; były stworzeniami
Z okiem rzłowicl<a, htclimi w tłm1zczu pierza., skąpcami
J.lcząryml 0<ldrchy: kobietę ro7.tęsknioną można. by wyśple
A potem 1>tak, podbrzusze czerwone, rozrlośnłc
Wokół dr.r.cw niósł sie.· Czy rzec mo:lna by, że to było
Dziecko z oronem szczura'!
'
KamlenJe
Były róiowe, 16He, fiołkowe, czerwone. lry17
.Zakwitły biało. I ptak znów 7.akrzyczal.
Czy rzro można by, że ś1>lcwał Jmlory
Kamieni? .Jak "lllyśl, fałszywie? Kolory, nie 'Woń

vać.

.

li

Tlumacz11l Jaroslaw MaTek R11mk!ewkz

„ r, f:t"'

którzy 1cyka-

cier]Jliwo§ć

w

śledzenin

i

w te11 sposób
11clok1tment11ją
.SWÓJ w.qpólmlzial w J..:sztaltowantu rac,011al11ego poglądu na kw:?•
stię micszkcrniowq.
W tum
se1csle konkurs traktow..:.liś111!1 jaku akcję spolec·znq, a
rr1c jako loterii; czy grę ltcz-

bowq.
Kiedy ustanawiall~my

na-

prodę specjalną mieszkanie wiedzieliśmy, że może
tn zadrażnić
czętć
opinii.

Jak to, mieszkanie, rzecz
&polec 11cj wla:mośc:i przcdmlotem losowania, a wic;c
•tie1'1ko fantem lotcr11jnym?
Bul.o nasz11m obou•iqzkiem
od•lc1l:« wszelkie
pomti•vie11ia t1•go t11p11. Stqd surowy
regulamin tej nagrod.11.
Nagrodzenie wartofriq p~
nud 100 t11s. z/otuch w konk11 rsic o celach spolecrnych
nic mo~c b11ć kwestlq Alepe(/0 trafu.
Z drugiej strony

11le mog!o

C .y,la .fest rzclm, Wła<lro, czy,1c lrnzde zwierze,
C~',lc r,rohle i kl<iclkl i grzyhy, Baronie;
Czy.ie wi"Y i 1·zy,k mandaty, Kanrłnzu;
Czyje k:;l~tnicdti, Książę; nyJa łódź, Charonie?
Tc ą słuchaj, lnstrullcjc. Trzeba patrzeć w i;óre,
Czyn poddawać korC'kdc, na protokół zważać,
\\'lenyć w logll,;c rz1·c1.y I w riecz.v struktu~e.
Być posłusznym mles:r.kańccm ml\łeao cmentarza.
Nowy kalamar:r., pióro i nnwa r,\'cln ,
Nowe 1)111istwa I znac„ltl i nowe han<lny,
Now monrt;v, nowe la11111y Aladyna,
Nowe księżyce widać przez nowe ltamery.
C7.:vJe piwo w butdkad1, czyje !tartki z urny,
Czyje wiatry i wiry, czyje ,laja złote,
C:i:y,ic lmcyki, Pan:c; czyje dni porhmumc,
Czyje lektyki, Pa.ni, gotowe do lotu?
Unii\ błcR'Jlłe, Jest prosta, wygięta, zębata;
l'llialcm mleć, miałbym, mtałc>m byl i mialrm:
Z J ·nitera świat wloat\ ,lakitn był przed laty;
Cóż wojny! Kontynenty mają kształty stale.

gwiazdy, co razem krqtyły, rozpraezaj14 się
I Jak owady ognia w grotę nocy lecą,
Plppcroo, pippcra, pipperum .„A reszta Jesł 1rnlciem.

ODPO WIEDZI
publikacji

a plum, a clierr11, and a fig:
a good grnndam. - Król Jan.

.Jeśli

SKRZY NKA
żq

tt

Tłlere's

Na sto~nlach głosu, w śpiewie,
Znalazł człowielta, I wli:cej, I przeciwko klęsce
Obwołał się I został obwołany,

Wszystko o mieszkaniach

Otrzymaliśm11 .sporo
listów w sprawie regulam nu
losowania nagrody spccjal.11ej. Są to listy od Czytelników, którym nic odpowi(ldajq surowe waru11ki tego
rcyulamlnu, a wii;c
listy
pelne pretensji, w11raża11yc:h
niekiedy w .sposób odbicgajqc11 daleko od dobrego to1111. Nic zważajq-c na ten ton
odpowludamy.
Kiedy
organi.rowall§m u
kankurs „Wszystko o mieszkairtiach",
chcieliśmy
się
choćby tV m.i11imalnc:i mierze przuczynić <lo 1dżcnia
cii;żk.icj
s11t1wcji mieszka11iowcj Łodzi. Pragni;liś11111
po pierwsze, wska.tać drugi
wyjścia z impasu mieszkaniowego, rozladować w jakimś stopniu pa1111jqce w tej
sprawie
poczm.'1~
beznadzicjnufrł. Nic wiem11, czy
ten zamiar osiqgnęllśm11. w
każdym razie intencje nasze
byl11 takie a nic inne. W
tym sen le konkurs
nasz
adresowad.łmy do lodzian lód zki
bowiem
przede
wszystk.łm
jest
problem
mieszkan.iowy. Pragnęllśm11
po dmg!e, nagrodzić wedle
skro1nn11ch możUwo.ki t11ch

Gii'e

Ro7.1rzaną słońcem?

O dziecko, kiedy schodzisz w dół, ku prowinr.fom snu,
Przemieniasz się I mnożysz, sta.Jrsz 11i<: proresją
Ptaków, zwierząt i drzew; JcMteś c·hórcm,
:lrehakłem między końmi, drzewkiem w ciemnyrh lasach,
Ku nll'bu podnosisz gałę7.il', okrywasz się ll:ćmi.
I żyjesz życiem bobra, :i.yciem małych 7.Wil'rzą.t,
Roz1trzanych clrpłem słoiica, a w uas białe.I zimy
Spoczywających w głębokim ukrydu.

•

GEOGRAFO WI E
Do, ch!ld, on to it Qrandam, child,
Give orandam kinoclom, and if arandam will

być

też kwestią

oablnetowego zalatwicn!a w
r1ronfe komisji kor1 kursowe3.
Nie jestefot1J urzędem kwntcrunl·owym.
Slqd mimo
wszHst leo losowa n ie tej 11.agrody, ale losowanie z po-

. ,,

'.

·'

-~. ~

„ .-

watnymi
ograniczeniami
decydować,
czy kandydata.
kandudatów.
takiego dopuścić do losowaJ
Ze spo!cc.znego
punktu
nia, ezy też nic. Jeżeli okaże
widzenia 11ic jest obojętne,
się, że ten ktoś co prawda
czy nagroda ta prz11padnie nic pracuje od 3 lat 1JJ t11m
widorlzl<>fnej rodzinie, gnicż samym zakładzie ma jednrz1'
<lżącej
się od la.t w jakiej§
ciąglość pracy, knmik/.itcc, czy też znajdującemu
s;11 dopuści tego ko11oś do
się
w tej samej s11t1111eji losowania. Analoalcznie zdaczlowiekowi
samotnemu.
r;;yć sii; może, że ktoś odpoC/lciclib11śmy i wicrz11m11, ie
1.ł'lada
wszystkim warunwola nasza jest nn;lep.!za,
kom regulaminu z wyjqtab11 mieszka11i€ przypadło
k.iem punk1n C, dot11czące
jednemu z tych 11asz11ch
go zamie1>-zkiwa11ia m Łodzi.
C vtel11ik6w i uczestników od lat IO. Ten kto§ może na
hmkursu, którt1 tego 11licszprzyklad mieszkać lat !J i
ka11la rzec.z11wiAcie i bardzo
sześć
mie,ęięCjJ.
W takim
potrzcb11je, Stqd specjal11e przypaclk1t decytja o dorn11mogi wobe~ k-andwlat61v 1,11s„czcmfu kancl11data
bę•
dr> tc>j fl.agrod11, okrdlone w
dzic leżała w rękach komiop11bl!kowan11m przed dwosji losnwani.a.
ma t11godniami Tegitlaminii?,
2yczcniem naszym, a ta.k.'4
:;tqd
kwestionariusze, a 1v
że fundatora nagrody jest,
pr.:11szlośri
i spraw<! •a nic ab11 bezwzględnie trakt<>wnć
danych w t11ch kwestionapoz.islale punlcty regulamiriuszach.
nu tzn. aktualne warunki
Spr(!cywwati§my 111aT'lmkl mieszkaniowe
kan<l11data,
dopltSZCZITTI ia do losowania rodzaj zajmowanego przezeń
11nprod11. ale nie wyobraża
poinleszcze11ia i jego zagę
my snbie. ażeby fe warunki
szczenie. Ostatni punkt ri?-o
u 11'.ZGl<'dńw ż y ci o w 11 c h gu1amznu dopuszcza mo:!:11można b11lo sto ou:ać w spowo§ć odc11ylc11ia od zasady
~óh
absolutn11 i szt11um11· w prz11padlm 11iespclnicnla.
Może
się
11p. zdarz11ć, że tych warunków przez żad
ktoś
odpowiada wsz11stldm nego z kand11datów.
t11m wnr11nkom z.11'1datklem.
Zdajemy sobie sprawę, że
jednego (1c11pel11H ARKUSZ wielu Czytelników poczuj<!
ZBIORCZY w caloki.
za,:c za11.-iedzkmych. Lepiej
lqczyl komplet
J·ole}nych jednak, żeby zawicd:~ni bylł
k1lpon6w, .iest od dzfoslcchc np. be.zdziet11i malżonkowlc
lat zamcldowanu 11a pobyt
t•.hiegający się o na.szą 110~
stal11 w
f,odzi, dusponujc grod~. · bo mieszkajqc1J 11a.
11ouricr;chnlq
mic.~zkalnrt
Il m•, a11iżcli 11p. rodzlnn z
mniejszą
11 Iż 4 m kw 11a
trojgiem dzfecl. Dla. zawieosobę. ale 11ie prar11je od .1
d:rio11ych zresztą co do flalat w t1mi l!f1'1ll!lm wklad-lc
grody specjalnej
pnzosta3q
proc11J. W takim nrz1m11.clkn nlenaj(Jorste 11agrody :1:6wprawem komisji będzie za- ne i dodatkowe.

WSROD
LALEK
•

DOKONCZENIE ze str. 1

7A!

~mytC'7..lkl~

w:>mfo;.!onym

do góry, Li..; o przcbl głym

pymic7JkU

tclc.

obmyśla

n.owe [ol'-

z dobroclus?.-

Pol.icjant

no - groźnym marsem na
c-1,1,J1le n:ic-jako kieruje iru1chem. Różnokolorov:ość strojów 1ozjaśnia mrok.
Jeśli dla dz.leci świat bajek 11.aczyna się na ocenie,
to dla doroolych 7.a kuli ami.
Kw.da lalka coś v:yrażn. chce
coś powiedzie'{\ o każdej lalce moźna opowied·zi!ec dług 1
bajki;. A jcili się chce, ale
tak naprawdę bnrdzD chce,
to można ui5łY157.eĆ o cz.ym
lelki mówią mit,'<lzy oobą.
Oq lalki mogą mieć klo-poty i troski? O -tak. Na
pewno.

Gdy mówi się o osiągnlę
cloch łódllklch tc.:i.t.rów, o nagrodach prz.y:zmawan)'(:h n.a:;rJ.ym lokalnym przybytkom
Melpomeny, bardzo t'Uldko i
bnrd-z.o krótko wsp()miJ!la ie;
o tE-..c"l'trnch lalek. Niewielu z
lflas wie zapewne o tym, że
l'olS'ka jest lxll'dw wyro.ko
notowana na mi<,'<]zynarodowyim a-ynku lal,kamkim, że
1Z.ajmujc picrv."SZ.c miejsce w
świecie

'l.a stronę plnstyC7Jflą

swych prz.eds'awiet't.
Mamy czym się chwalić,
n dLuczogo tego nie robimy?
Czy-i.by pt~na skrom:ność? Nie. Po pro.stu traktujumy toatr lalek jako rm.rywkę dla d~i<'ci. ncz.porny je$t fakt, l.c np. „Ar! kin" nic z.a-·pokaia gustów
mlCS7..c7„nńskkh

puplicz.nośr,,

jak np. opcret.kn.„ Może dl.1tcgo wlaśn!c !.Qk mało sły
chać o nim w pra ie,

jednak blędcm
:twierdzić, że w Polsce n rtcatracłt lalek w ogóle Bię mllByloby

Przeciwnie. W porównanhi 7la1 przyklad z CSR
mówimy dażo, ale· nasi rncenzonci traktują teatr la.lek.
protekcjonal 11.ie, z poklep11wa.n1em po ramieniu. Bra.k.11je nam zdecydowanie prasy
fachowej, która pomogłaby
teatrom lalek w wytyczeni"
nowych perspektyw twórczych przy 1>0mnc11 wnbkUv.>cj anaUzy. Brak ten t~
silnie dał się odczuć, że prZlJ
teatrze „Arlekin" powstało
pismo fachowe pt. „Teatr Lalek". Wvdawanie tego pisma
stanowi su· ego rodzaju curiosum. Otóż, vismo nie ma
żadr1L1ch fundus_ów.
„Teatr
C%1J.

bukttre~zte1bkicgo
s!ę

,-o2Jesz?o·

lcrajów chciało zapren.11mcrC>Wać na stale „Teatr Lalek". W sumie zarosiło
Wiele

się

oko!o 500 prenur~erato

rów zagramic.znych. Niestety,
bra.k fwutuszótv, a co za tv~r~
nler~gularne wydawanie mre
poz:wa!a na .~tale rozprowadzanie tego pi.sma. A pob'<:y
lnlkarzr. mają dużo do powied;:enia.. Dowodem te.go
może być i;ensacja, jaką rozbu.dztly w świecie d115kus111nc a.rtykuly „Teatru Lalek"
o teatr.ze Obrazcowa. Aut.,..
rom artykułów drukowanvch
piśmie

11>

ble9kich Mliacll i

czerwa-

11'\Y'Ch

blysk.auńczn.ie.

plad się

nie

ani grosza, nie ma z czego.
Al.e Lttdzie ma.ją i chcq co&
powiedzieć na temat
latek.
I d!ategn pismo choć nieregularnie. lecz ukazuje się.
lViP.rzmu, te obiecane fun•
dusze dla „Teatru Lalek" w
roku 1959 zosta.nq przyznane.

ocza<."h,
nGjdlliwao.nicjsze stroje oto świ t
baśniowy.„ ale
prawdę oczyma

widzia.ny nndz.i !ta. Teraz teatr projektuje nawią
umie kontaktu z innymi
dziećmi, z myślą o przyszłych premierach.
.Jeśli już mowa o eksperymentech w „At'leklnic", n lleiy \W.pomnieć o jego rc-

pcrtll.<1 l""LC.

„Arlekln" j t teatrem 1;hpl""LCdstawieniia dl'l
dzieci
starszych (8 do lO
lat), e cz.aiSom i d~a dorosłych. Bogaty repertuar t~
atru łod7.ianic mieli okazję
już pO?Jnać. J
t wi le
k!·h
przedstewici1. które rzcspM
jącym

.gr:lł ipo 700 l!'azy. Są takio;i
lud?Jlt- pi!ną<:Y i fldaptuj C"Y
u~wory

dla te.1tru lalek.
W naj bliższ J Pl"/.1%'2lłośc 1 ,
na sccni „Arlekin.a" ujrzymy: ,,.MlynC'k do k.awy"
K. I. Gakzyńskie"o (w ~d P..
ta<:jl .r. Galewicza), nd ptację z S!enklewlc1.a („W pu~ty
nl i w puszczy") i Koestn..,r:
(„35 maja"),
r. z .Zabij ki
Fafulaki" Zofii Lorentz..
W bieżącym roku te, tr
obchodzić będzie • woje d7.i'?""
·ięciolec!e I wtedy wścJb>Ai
reporter postnTa się nnpl 1ć
coś więcej. Nu odmianę
od i;trony widowni,

d

OA:'llUTA TAil Z '

Fotu: Adam Jd.:iński

• * •
-

13-letnia

Krysia

p!'1'l.yjcchała prosto

W.

rz:n'cld mo-

n:a do wujka, dyrektora tea tru lalek i nie bardzo wiedz.lała co robić po połudndu,
bo wyraźnie 7lbiereło się na
dcszcz,
- Nud~
wujek.

się?

zapytał

-

- Ta1·. Poo7.ł<1bym d" twojego te<1tru, ala w wakacje
prz.et'llc ruie gracie. Zr S'l.tą,
co to za tc<i·tr lalek. Niby db
dz.leci, o. d"L.ieci nk w nim rnic
robią.

-

No,

chciała

dobrze, a oo byś
w teatrz.e?

robić

.„

I tafie zaczął się ciekawy
kt.perymcnt
„Arlekina".
Trzynastolct.n:la Kry&ia !Z.llczęla rysować projekty lolek
i dekoracji do przeczy"ta:'lcj
fi?.tuki (,,Dzieci pana Maistro" Z. Rogo~·1.-Walew
skicj). Projekty oka!Zaly .się
tak ciekawe, :i:e opaTt.o n.l
nich plastyczm.ą ll'eaidmcję
spektaklu.
.„ Pek:i~c drzewa, rótn~
kolOl"Owc ok,n.a, dz.leci o nie-

Lalek" u~11dnwcw11 jest w t11~iqc1L

mie~ii:G.1.

Cf/Zem.pLcirzy

'1lie. Potrzeba na to 27 tys.
zl, a z pre1111111erctty ·1eplywa do redakcji tylko 15 tys.
Brakujqce 1:! ty.r. :zt ra.d.::01v1
1>okr11wać redakcjl z J1md11-

szu teatru.

Oczyw!śde

ta.kie

po tawieriie sprawy nie 1est
s,uszne, gdyż zuboża to fondu.sz teatraluy. WaUw o <l~
tacjc na pismo w Mini terstwte Kultury i Sztu.ki 11.ic
<Jdnlosla
jak do
tej poru
sku.tktt. Wprawdzie przyzrrnwcz.no drobne, doraźne sum!/
na pomoc w wydawcmiu. pisma, ale nie rozwiqz.ywalo to
jednnk spra:i.,y. Dra.k stałego
kapitału powoduje, że pismo
11kaz3e się bardzo nlP.reguLar~
nie. I oto cały szkopuł.
„Teatr Lalek" ucliod i za
śu.,iecie pod
względem formalnym i graficznym ptsmo tego rodzaj11.
W c;a.sic trwania festiwali'

najciekatt>sze w

Stanisława Sowińska

KWIATY

ŁÓDZKIE
PIW
('CUU zł

20

4~

Z

atysfakcją należy stwierż
Lódź, jako temat li-

tC'1'nd i, znnjrlujc po wo.lol.:.' w
n z.ej b lctrystyce znacz.nie
fi~r~zc 11względnicm1e niz dawniej.
Przypisać to należy.
niew11tpllw1e, dwóm głównym
czynnikom: uz.nanlu donio.s1eJ

„Kwiaty U.dz:kic" - to z doznajom< cii\ rzor:z.y opisane dzieje roboLnic:wJ rodziny Partyków na tle m:erwj
ujctcg<J obrazu lJ(X:lz.:l w ramach chronologii rmęclzywo
jt>nnej. Znajrtujemy w1
tu
wszystko, cz.ym ~yla prolet.nrincka l,órtź w owyC'h c-1.n. ad1:

.skonalą

i:ydu gosp<>da.rC'Zym kraJu. NI '
lia.ąc wznowień.
móglbym lu
wymienić co ruijmni i pól tuzina powojennych, godnych uw11g1, pozycji literackich, po-

r· .tna W<'g<'tll.<'ja
nędzy,

okr<\'>em naszej

drugiej ni npo:Ueglo.ki. Do takich właśnie
k&Ążek nalefy
ob57Jerna powie.4ć
Stanisławy
Sowińs' lej

dy, próby „J<'dn<>lllofront w ",

represje i w1ezi<"!1ia, a:i: po
tragiczne dni' wrzcSni.'l lll3!l
roku - oto tr '<' obr<izu, uka-

łódzkie".

znn~go

Sowiń
k51ążkę

ka wydala w r. 1048
„Lata walki", w
której jako aktywna i wybitna
u<:zestnlczka lewicowego ruchu
oporu - zawarła w~· w&pomnlenta z olcresu antyhitlcrowsldej konapi.racji. Obecnie -

&>wiń

l''I z pa-

ośmioro

dzl<Cci, z który('h prnwl wszystkie - choć różny
mi drog mi
dochodu1 do

!!Obą

J'omunizmu.
o~M

gły znaleić
wyra.z pełniejszy
niż we wspomnianym pamiet-

nlku,

prz.cz

j11, z sentymentem, a nick1<'dy i z humorem lub z ironią.
W jego <X.'lltrum w1dz.1my rodt!nę Partyków: ojc,1, matk' t

jej powiclć,
czyli utwór, w którym lllcra<'kle kwalifiltocje autorlti momnmy przed

na gra.nicy

kryzysu,

bc'aobocie,
strajki, wl<>eP, demonstracje,
nic11 ll:piiwa wall·a ł-.cwolucyj
ncj, kornuni~lyczn•'i awang r-

śwlt)O(>nych tematyce ló<lzldcj.
n zwląz.a.nych pl'ZOważnic 7.

„Kwiaty

tr.

dzić.

roli Lodzi w historl! polsklcg...,
ruchu rcwolucyjm:go I spra·
wledliwej ocC'llie miejsca, jakk> znjmujc nasz miasto w

Są

to po lacl

n

dobrze i cl kuwle zLndvmające mi-

wi-111a lł2owanc.

mo

-

podobieństw

~

rodzmny<'h obllcz.c i wla.s.n.c życloe

wewnętrzne.
trw la ię w

SzczC'gólnfo

u-

pamięci

wl1.ieru-

nck starego P rtyki -

proste-

i;o, na

ws.kro~

uczciwego i do-

bre o c·zlo.vi ka, który ma w

ErWYm sercu n I wycu.'l"pllln 7.a.c.oby wyrozum1en1n i zrozurnl<>nl dla wyfn1waj1g:ych je-

dno po

druę1rn

gn I· 7.da dzieci.

z

rodz:irul go

nicwntpltwych zalet,
<'Io których nalrty równlci int re ujqcy lip<> ób na1Tacj1. pow! ć Sowińskiej ma jednalc
Obok

powutnc
źródłem

ni~'Closlatki.

a

ich

jest to, co okn śl11no

do n1cdawru1 mianem: „wszy tkolzm". AulOT'ka - zapewne z
braku dośwtadt'7A?nla plsarsk1<l-

go -- zapragm;la w jednej pow! cl
z.1wt7.e<' zbyt wlel.c
spraw, wqtków :I problemów.
I ocl tego na•tm1aru w drugi.ej
połowic ,,Kwiatów" zac1.ynaj11

pękłć

zwy

kompozycyjne.

Autorka po pl'O' ~u ni wte, co
robić z cisnącym się j(-J
zcwsz.ą cl pod pióro matcrialem i

w rez:ultacle 7.warta początko
wo koMtrukcja powi ciowa
poczyna ki:usz.yć ~. pękać 1

rozpadać ?Ul
niemal łlutono
mlczne ~kl. W tym zo.ml<'szanlu giną pos:z.czcgi>lne wąt
ki (np. losy Bronki, .Julka i

Ireny),

kontury niektórych po.c;tnci (np. Ka.roll ponl.o·nicran J bez.kamic pn.ez
męw) I załamuje
I motywacja P<!')'chologlczna (dlaczego
wiotcooją

Włodzimierz, postać najzup 1ni<>J pozytywna, ok zuj • si<:
przy końcu książki. cnlkiem

ni podziewanie, skończ.onym
draniem?).
Goethe wyrwkl kiedyś m:idre l trafne ::danie: „Po ogranl~lu
Chodziło

poznaje sic; ml.$trza".
tu o umi ję!Jlość <>-

i<iko ksil\żki o poważnej warto. c1 dokum ntaln<:-j, obyczajowej i spoleczncj. Sqdz<:, te
każJy lodz.la.nin przeczyta ją z
zaml.cr<\sowa.nl('tTI, Cl już naJbardz.1ej zakcałbym tę l turę
mlocl mu polcol nlu, kt-0 bardzo m.nlo albo zgoła me me
\vie o tym, jak ~ bylo w naszym mie cie, w 1Lodz1 25 czy
30 lat temu, kiedy w Polsce
rr.1oziła

„ an ej ",

n

~ymbo

lem jej władz.y była palka J»licyjna, BeN>z.a I"urtu ka i gorąca ml)
ć clo fasz)'7.mu
w

WSTJelklcj j('go odmianie. O
tym wszystkim warto, dopraww rzecz.ach
dy, p:>e:Z.ytnć i
trosp dywwan;ztatu pisarski go, o chwan!c pomyśleć,
lebną :zdolność selekcji i wyboru w oblkzu całych złóż 11DOLE LAW DUDZIJQSKI
teraddego
surowca.
Gdyby
wszyscy plBarae pamiętali zaWErZC o fol zn komitej 1toetho- • • • • •
wski~i
ma.ksvml~.
wie!
u.
tworćiw wznl< loby
IP, o parę
szczebli wyżej w hlet arc h li literackiej. Dotyczy to ! „Kwiatów łódzkie~', choć nie dyskwalifi.k.uje j.c:Ą _ bynaJ~ej, _

graniaz.ania

się

„

!I•••

.JERZY URBANl\:IEWICZ

Kwiatki w klasie szkolnej
1\ch, wiem 1c.>:cze, zr• 11a <lrugirj półkuli
Sloncr wic•ci, <111 11 nas jest cirm110:
/łóż11r• rzeczy cln glo1q, mi wkuli,
'1'111111rni/i 11011/;a rlarcm1111.
I 11ic nic triem i 111c nic 1·1H:11111iem
1 wciqż tl'ivrzc biL'</11µ1111 zmuslami,
;;e ci l1tclz1c na dru(liC'j pólJ.:11/i
Al 11.~zc1 clwdz,ć do oór11 11ow1111 i.

(J. T u w i m -

Nauka)

Chodzi o to, by 1Ldcc:ko we. zło w clu1·c 1 ~ le :spoit•czeii:,,lwo bli~:szc ideału c;:łowlchi. l'uzbawiunc p~ycl11rz
nvch ok,~leczc•n ~zc:zocl1·1.C' rozd1.iclon.1 eh przPz woJnc;.
P1·zygotow:11w fnch(,\l'o. „Di.i(•cko, z którym :sic; spotyk,1my'1 nil' mozp być z.inwiskil·m charakte1·y~tye.mym.
A 11i<' ie I 1·zccz 1 11\t \\'il, IJY n·1uczyc1t•l, przc\Vnl:nic
nios. 1cy na :;obie brzctrw.; wojennych 1 powojcnnyd1
l<omplPl.;srm, umiał z:itnii· .il' w sobit', a w dusze; clziccka p1'1,clm' tylko 1,rvszt .!oWC' z<> <dy. Wiec celem wysilku ~.pol1·czncgo mu i !Jyć tal.;.i konstrul c.1a szkolnictwa i \1.1·chowun1,1 by nnulw nic była clnremn•1.
SpołPCZl't\~two onzr·kujc. Żl' III Zjazcl l'ZPH bqclzie
cl<q,r.m \Vl' wlaściwym uksztnltowan1u tych dziedzin.
St<1cl umieszczone niżi.;j pogl<1cly nm1czyciclki :-.zkoly
podstnwow1.1 Nl' 143, p, D;111uty TomaszcwsldcJ, która
jest jednym z dl'legnt<">w Loclzi na Zjazd.
Najbard,dc.i zdn1dliwy111 dla
wvchowaniu J' .t ukns, kiedy
cld<·cku skoiiczy szlrnlt; pod·
~t.1WO\\'H i nic kontynUllJC ll.1U·
ki. NaslepUJt' okrc clwulc tnicj
i.Jczczy11no:ki. ~dy/. miody wici{ 111<.• pozwtlla J szc7c na
podjt;C:ll' pracy zambkuwt'.i. Ok1-c3 len sprzyja· ut1·ucie
wielu 11singr11c;l' z lat liZl\r,lnyd1 a n<tb) ciu tego, co ew.il' ul1cn i kawiurnia. Z.irnclz11 temu szkoły szkoleni.i za\niclowcgo, ktu1 c wypel111;1 owq clwulctni<1 lukc; zn no·
znaniem mludzidy z rni.ny111i dzicdlin:imi pracy zawodo\\'l'J. Nil' bc;d;1 Io si.koły UCZójCC' 7(1\\'lldll. 011(' t~·lko
\\zbudza zaintcrc•:;ownntt• w danym kicrunlrn. l'okal:;1.
SZl\:OLY
SZI"OLENIA
ZA WO DOW EGO

Pomnik Lajosa Kossutha

CEZARY

.JUSZYŃSKI

BUDAPESZT u progu wiosny
I

tnirje wiei<' turysty<·znyl'h rerrpt na zwirtl-r.anie miasta. 1.adn.\
7. nirh 11a pewno ni<• je ·t dosk1111a1a. Dla lego też Jl0Sta11aw1a111 01lhYi• dlu:i. :1.ą włó.
<·1.i:g • PrzyJcmną whi<'z1;g1;
ml.e'<•le.
t>rr.yj('mn)•m
J)(>
lludy,
od
Ho:r.poc7.ąlrm
czi;sd miai;ta leżą1·ej po ;iachmln lc.i stronie Dunaju.
l'rzr<'hodzę pt'l.e-.F. W"zgórza.
na tokach ktorych leŻI\ roz•iunc tu i ówdzie wille, i ota.
Jt:i
<'U'Jącc Je ogrod •
(iorę Gell·erta, na
na
i
ktorC'j znajdnJt• i;ię pomnik
Wol~1ośd. Stąd tak samo Jak,
z Gory Wolnoś<'i, Szerh<•nyie&o, 7. Giirv Jana <,zy lt"i; z
widaó
„łlarmashatarh<'ll:V" 11z1·roką ·wstęgi; rzeki z prz<'r·1.11conyml 1n·zez nią niby
r~cc mni;taml, hl"l.kr<'s d1>·
mi1w n.a tamtym bn<'&u, J><>·
prz<'dzlt'lanyd1 a1·ll'riami na
wi1>ks"e lub mniejsze hloki.
.Już JIO dtwlli rozpoznaję sylznawetki ważni<'JS1)·ch nych mi z widokilw - oblrkti•w istoJky Wi;gier. WidzQ
na1I hrz1·giem ll11n:1Ju pomię.
dzy most<'m Lnńcuchowym
i mostpm I<ossutha stylowy
i:mach 11a1·Jamentu z 07.doh•
nymi wieżami w pobliżu odbu
dowana zar;&z po wojnic pośw.
ti:żną ko11ulę katedry
Strfana.
Buda
mia. ta ,
Dwa
I'<' zł. przeszło słD lat tl'mu
okr ie Wio ny ~.udów
'
7.ro ły sic; w jedną <'.ałoś-6.
masywµołi4c·zone
Zostały
mostami
dumnymi
nymi
kłli1·( " zy ·tkle .slt•dem fa~
zy · •! w:vsad1.ili w J)()wietnr. lhiiś 11ii;i• nowvch mr.f1iw, niby ws11anlałr lllń<'u 
<'hy łączy ·mów Uudc; 7. Pcsz-

frm.
Spacrrem okrążam Budę I
dcchod:u; do brzegu Dunaju,
1:dzie przez most Małgnrza
na wy ·pi;
i.lę
fy do-J!aJe
rownirt. Jej imit'nia, .fost to
1>rze11fękn<' miejsc<', le:iąrt• w
0~1jęc1ach Dunaju między o•
l11<'ma <'zęśdam1 mia ta P<'lm zagajników, parków,
J>rz:vi;tani wioślarskkh, z k4pkliskami. pl:vwalnlam1 i 111ksusow) mi ht:Ct'lami, DX~
.i• L fu 11okojni1· i 1mH1tno.
ale za kilku tygodni, gdy
:.1now zaświ l'i slońt·e, zazi1•wiekowyrh
się li" l'il'
lt•nią
drz w, v.akwinb\ kwiaty ożywi i;ię w) pa będąr.a mit'j-

•

s<·em odpo<'z~·nku i 7a:ly\\il·
ni<\ s1>ortów wodnych, mkisccm dr.il' iątk1iw ~orąt·y<·h
wlaśl'l •
zrtid<'ł o znac·<rn~ eh
w0Hciad1 lt'rznil•7yd1. 8hll'<'
dt;by, lipy, topoh• n:1 wyspit•
w „pi<;knym,
(l(Jhi.laiąt• sic;
modrym nuna.iu" h<:tłą znowu jnk co roku dcszy1~ oko
ludzkie.
PESZT

z

wyspy .\fali:orzaty 11da, Prze-<'hodz
w)·hrzt•żcm naddunajskim w
slronc; parlamrntu. T<'n pogmal'h 7. <·haral<h•ryteżn:v
siycznymi wi1•:i.:11ni ·1 ko1mlami pokrytymi 1mtyn:1 jl' t
nrzt'ka.f<\('O 1>i<:lmy, wro'nli:·
ty w Bmla1><'~zl i sta11owi4<'Y j<'jtO symbol jak nasz warsrnw~kl lkhn·dr.r ('<r.y Iwin·
mna Zygmunta. Tn:i. :1a 1)arlam<•nh'111 pala<' Wi:"icr:.kici
Akadrmii Umkf<:lno rl. Pr1.y
moś<'i<• ł,a1icurhowym d•n:c m w l<'WO i wl<rn<"z m do
naJnl<'hliws7.cgo punl·tu mi sfa 1m \ 'a<'i utca. Tutaj wła
it: (·cntnnn
~ni<' ro:1nocz:vml
Domy
ruchu handh1w1•i;o.
odzit·ży.
mag:lzyny
mody,
wspaniak urząflzonl' wystawy, bogair w na.h>rz1•róźnlt'j
s:rr towary Il kstylnr. fu Ir.i,
artykuły pri·emysłow1·. mo·
ga('t.' 7.a, pokoi{' naJwybrt·dnit'ji;zc gusta klil'ltlów.

J<:

się 110 Pc!I?.

('ał:v handt.'I wi:gl<'rskl O•
panowany jt•st 11rz1•z 1~rzt•d
siębi1>rstwa 1iaństwow1• 1s1101dziclczość all' absolutni1• nie
pr:typominaj:\ one n.l'iZ<'go
Odwi1·polskiego handl 1.
d:r.am dom:v fowarow<'. oel· d:\m towary, ustrzej.\njąc z
1:1iry, Ż<' nfozcgo nir I 1111it; l><'rson<'l .icdnak .Ir.st grZl'<'Zny, uprzr,Jmy. Skąd wzi<;li d
swit'tny<"lt
takkh
\\'«;grzy
Ht>r:r.cdaw<·ów, ldórz:r ni1• tylko um.i<'ją ob. lugiwa(·, 1>akowar ale i mlzirlą 111.<·z1 gółowych informa<'Ji o pol'110·
d1~nht towarów, ich produJ,.
cji, rM:nky w jakośd 1.alr:i.n('j od \vłaściwośd snrow·
U'! Ach. Żeby tak u nas„.

Na Va1·i nica 2·1 mieści sle
„Lengyel olvasotcr" <"LYh
.1<' I to
pohka C7ytelnia
zorga niM• wa ny
1>rzyjl'łnnie
klub, 7. <·zyt<'lnia, salo\ ldno1'11
wą i l><>gat:ł hibliot<'k'\.
najn~<;!il'lej spoty ~.a sii; Polo11ia huda11r.1mtcńska, rrkr1 f11J4ra się 11rzewa7.nie 7 po7.ostały<'h na \\lc;gr1rd1 i poŻt'niony<'h uchod;.ęów z okrr11u woJny Maz 1>ra<·ownik1iw
polski<'h plal'ÓW(•l• dy11lom11ty<·znych i handlowyd1. W
<·zai;il· mo.i1·go 11oh:vl11 w n11dap1• ·zd1· nas1a a111hasada 11fti\dzila I.u wybtaw-. ·10-lcda

Romunistyc7.nCj Pa1 m Pol. Id,

ohrn1uj·1t·1ł

dzialalno·ć

1111lskirh hom.inislów w kra.in
ora:r. na \Vi;11rz1•fh w okn•sic
istnh•,i; (·t•j W<;gi<'rsldl'j I <'·
11ublild J{ad, w~·staw•t \\ :i;hudtila olhrz~'mic winlerrsnwanic na~:tyd1 rod11h'1w jak
niwniri; i lk:my1•h Wi;griiw,
kl1irzv en: to bywają w tu11'.isz<'j l'7yh'lni. no·rniawialcm z lic21 ) mi prz<•tL ta ·i,.,, lam• swlatn lmlturalncgo
Obl'jrzcli oni
Uud:q1c zin.
1,m krótl o 1 tra· O\ y<'11 filmliw 1101. ki<·h: „!\la'.lowszr",
„.;1.: k" m·a:i.: wy 'tępy 1>01·
:--I.ich solistów epny i hn h·tu. Zachwyc<•ul 1ioziomcm
arl;rtrrznym gor, co w:v1>0wiadnli się 7.a zalrnntraklowanlrm n:i 'Wi;gry na..~r.yd\
dw1ich n·1 rrzcnta<·yjnyl'11 z<·spohiw i widu solistów: mnzyków. śpicwah"1w i tanl't'•
r;r,l·· \\I kl'ł1t"e potrm „Pa1•art" 11cdpis. I umow<; o w:v·
mianit• l ultunhw.I. Tnk wi<:r
przy 1 umory filmt"1w udnl••
Rię nam unh1żliwii• 110!1a·1a111e widzowi w gicrski<'mn
naszych osi:1gni1;1: arlysty<·z1w1•h. \V ogóle filmy polski<'
c·ic ni sic; t nb.i dni.ym 1>owodzcnil'm. Ni<' mówii; już o
„Kanafo", <'7Y „O tulnim dari<·" :dr nawet „Prawdziwy
koni<'(• wiclld<'i wojny" lak oHro krytykowanv u nas w
B11da1>r zdl•
I rafo - lu w
kolejki
duże
powodował
t>rzctl l<inami.
Id<: po Pt•i;;r.dr 7.wiNlzam
dom handlowy Kor\\ ina, po km Ciakrii: 87.tuk
ł'i1•lrn:vd1, fea try • .:\-lo111mwntah1<' i:mud1y T<·atru Nal'O·
dim 1•1:0. OtH•ry Pań twnn r.i
Jo.tyłowe
mi
prz~ pomina.1.\
i:mnd1y lealnh~ widzianyd1
w \\'ied11i11, Zagr-1<'hiu <'ZY n;iW<'l nas7l lll rndzimym I<ralwwit• Tcalr im. Słowal'ld<'·
go. Tak. to .iesu:r.c pamiątki
Z ol<rC u <'. k.
słynny

\\I BudapNizcie ws11;1l7ir
królu.it• c:r~·st~ł I por7ądrk.
nrak .ial,klll.olwi<>k śladów
?ni. z<·:t.l'li. woj1·nn~ 1·h czy tr:i;
z okn•su nil-dawno pn;e:i.ytrj traR<•dii„. Lmlzit• ubrani
dostatnio. l'ami<;tając·y .fe z.
<·11• t rudnt' 1>rZ<'iyda sp1':t1"ł
dwól'h lat. ale 01>ymistyc:rni
1w1:h1daj:1<'Y w t>rzyszłOŚĆ'.

To 1>rawda, ~c .l<'szczc jl'•.t
wieh• spraw do 1.alatwieni.1.
Al<· zr'.lbiono .iui. wici<'. Lit.1.nc podwyżki 11lacy, dobre
zaopatneni«' Jooklt't•<"•w. d1>st;1tek i i;zeroki a. orlym<'nt arkon~umtH'Y.in~Th.
t:vkulc1w
takź<· i11111i.rtowanyr.h, 11ownli :Ile k:rns1•kw1•nfnil' \\ zrastaJ.1c:t stopa iyciowa ~rz.v-

~zynily si<; clo stabilizac•ji żv
cia. Rozm an i a km :i.: wleloi11;1
ludźmi ze sfer rohotnil·zyc'1
i intrlii:rnrkich. W swokh
w~·powirdzlach są i;icF.t'l'zy i
b<'z11nśrrtłn1. Ni<• <·hwal<\ z<t
bardzo, nit- kr~·tylw.i<1. nic
nanckaJa. Wsiyscy slwit•rdzaJą j<•1hrn: .i<'st lt•11i ej, ni.i:
h;vlo w1·:r.<•rn.j. I wirną w p rspcktnv:v dalszci;o 11olc11. z 1nia 7:\'<'ia i slabilii <'.fi stosunków.

C.dzfoltolwi<'k 1inkaie • i
Polak, od razu podkreśla i;1
swO.i puyjazny stosunek d'.1
nas. Są Sl•rdt·c·znl, wylewni i
11rzy.inci<'lst· ·.
imiwd:r.iwir
starą
na zą
'\\ls1rnmlna.Jl.).
przy.Jaźń, tratł:vcj(• wspólnych
walk wolnośclowyC'h.
wracałem

tło

kraju,
w 1wclą1:11 w Jt•dnym 1wzoi·
dziah' jel'lrnl ze mną stary
kolcjnwy emt•ryt, Gdy dowit•d:tial sic:, ir jcsh•m Pola·
kicm wydą;:-nąl z kC'zki l\il·
l<a gazet: ,.Nc1wzahad ·ag'',
,.Ma;~yar Ncmzd" i htn<', i z
dumą pokazywał, J•1k licF.lH~
i>ą w nich art:vkuły o PulSl'I',
Potrm zabrał mnie 110 lmfetu I 1>ili śmy śwll'tne wc;ii i<'l'skic wino. Piliśnn·. u~mi<'
sic; tło sic!Jle i
diuli~my
wznosiliśmy tonst:v za zdrowie Polak1iw i Wi:i;rtiw. Z•l
pok1)J, l<l1iry i im i nam jest
1totrzcbny du urządzcJ1ia Jl•pszrgo życia.
Ki1•1l:v

15 mar<'.a 1959 roku

mi-

ja 111 rocznica Wiosny J,u-

dow. Ho<·znlca zrywu woln •ś<'io" ego \\'~gri1w pod worlzą Lajosa ro~sutha i .J1i,.cfa B1•ma. Jrh hk<t je'll n•,iliiowan;1 dzisl.i,i prz<'z 11 ·u1t1•
kra('JC) wc:gie1'. l<ą. \\'<;"1-zy
liwii:c:\ t<; 1·oc:ini<'<;. My Polacy w tym dniu sl<irrujemy
t<'i nasze myśli dn br·1tni1•1;t>
narodu, który tak <'<'ni uas:q
prz~· jaźń.

- O 1/1• ,ll'iem, tak U'lus11ie 1Jom11śla11u proJckly przu11C1]1111111•J lll<'i.;tóryclt szl;til JOUO·lecia. Ali• c.zu w cliara/.;ter.zc• tud.1 .~zl-ól 11tczotęcLni .m: 1iotrz<'b1/ Lodzi, Jtl/.;o

c1•11tru m 1clo/;1e11111cze(lo?

I'l'acownie szłwlnc winny oczywiście brnć pud
przt mysi u łudzkit·go. Wmny zapoznuwnc l tkactw1•m, wlokicnnictwcm, clzicwinrsl\~Cm
i d(l tego d4żrmy.
-

U\\

ug(,) dlat akter·

- W11ma11u Io 11icuqtpllwie rozs:zrrZl'llia ist111eJqc11r.:h lwdµ11/ai111 szkvl1111c1t 1 budow11 1wu i1cłl. I /(111
uroczusto ..;n t11s1qc/ecw pr.;c1e1du1l' b11doti:1• tych sz/·o/,
air <'-:-li 11111 sądzi l'a11i. ::1• te>npn irh IJ11dowv 111e po1os1m/·u do r'11t11::.1r1zm11 ~;iull'r·;:e11;;o~ta;1• w iacl1111111
.\t1i:C1 i nnp/111..cu ·p(}lcez1111ch ofiar? Ma11111 JllŻ wiele
wmurowanuch nkww 1 r<'kc11i1111ch a pomrnio lago<l11c•;
zimy nie wiclać postępu prac.

-

No ct."1:i:. l\liei·kic P1·zcd"i~owrstwn Budo\Vlanc nar:t.l'k:iJa
nc1 brak prac:ownitW\1', nu ku·
111~·c:r.no 'c; i,1woryzownnin buclow111ctwa m1.:szlrn1110\ ego. Będziemy 1>le i;t,1r, ć. by te sprawy ru .. zyly z 111ic:Ji;eu. Tysi1wleci(• je t ni< 1;r.J11 ttHl\\ lenia o nicl1 i pi 11111 1
i len rnz;:,los .1uż wychodzi szkolnfcl\\.'u 1w zdrowie.
l3UUOWA

.sz1·or..

I .. ,

I

,::::-1 - Nnsz na
I ur~11nizacja

tępny

postulat to
lu1cklc·n.
. zkol
I !idz ma ieh tylko dwie.•Jedni!
podstawown i jPdna jeden tslolalkn, A chodzi o tu, by
każda dzielnicu miuła u skbic t •n typ szkuly.
SZKOL'\: LAICKll~

-

Bardzo istotna jest spruwa
zmiany prngrnmciw szl'r,JnyC'h
w lticrunku ich moc·nicJszcg•>
puwiiizanin z życie•n wspól·
cze rwm. ObPcnlr mnJ:1 zbyt rozhuclownnc programy
humanistn·znc. Np, n.iuka historii w nicclo„tntcczncj
micrze uwzgl c!11l11 sprawy PoJ:;ki. przy ui.Jszcrnym matcrh'-'C do hi:;toni innych pnnstw,

I!-----·-----·
'
ZMIAN A
l'HOCI HAMÓW

- Lciclzkie szkolnictwo znwocluwe nnpolyka jt'cllH\ zasudniSZKÓL Z ZAKLA- cza trudnośC:·: uczniowie uezr1
sic na st<wrch ma zyn.1ch.
IJAMI PflACY
P1·zygotowanit• ich jl .;t wil~c
zie. C:hcl'lll} uz.vsłmc takit' powi:1zanlc szkol.Y z z:ikłu
dem pracy, by uczniowit• odbywali zakcia pral\lyc:zne
na mo:i.liwie n:1.1b11rclzic.i nowoczesnych maszynach.
POWIĄZAl\'m

- T \\'l't·szcic .iccll'n z najwai.nic•jszych problt•nviw dz1sil'jS'.1.KOLY Z HODZI- szC'i,:o ~zkolnict wa: w:;pułprnca
domu ze szkol<1. S•1 to trudne
NĄ
dużo
\\'ymagujqrl'
sprnwy,
taktu i doswi~1clczenrn zt• strony nauczycieli oraz duzo
dnbn•.1 woli ze stron:v rodziców. Musimy o ·iągnqc stan,
w k101ym s;1,kola udzieli rodzicom nie tylko suchyeh
i nform:"1c.1 i o ocenach UZ\'Sknnych przez dzir·l'ko, a le
pomozc w wyprncowaniu nlC'todv wychowania i co
na1wntniujszp - wchc:cl rnd.:iców do właściwego uzupC'tninnin wplyw1iw szkoty,
POWli\ZANil~

- Mog~ jeszcze wyodrr;bnić
j(·dno z bardzo wal:n.n:h Ził•
g.1clnici1: :;ubo\1'ne wył u1·zyMOHAI~NO·
:stnnic ~odzin wychowawczych.
-ESTETYCZNE
Dzi.; .~<I to godziny znpcłniunc
clowolnlc. A ehod7.i o program. ktcil'y by był podstawn
.
pracy wychowawcze.i nad clzie~kiem.
- Nic J.:we.~timwjqc slu.sz11osc1 te110 ostat111egn po•tulatu c/1cialb11m zam1tać Pa11i11 o zdanie w 11astcpuWYCIIOWANH;

icicej sprawie. Czy nic sądzi Pani, że o wiele bardziej
11ii: słowo, nall'C't 11iź slott'o opC1rte o pro(ll'Olll, d2w/a
atmosfera. w której rlzirck<> Żlli<'. ZetJ.:nqlcm się % Jaklami że w wielu szlwlad1 przµjql się zt1·11czaj clowC1potlarl:liw, /;tói'e
11ia '11a11cz11ci1•/om ind11u•ic/11aln11cil
w prakt !/C<' ważq na wu.rnl,ości <>Cl'll ot rzymu1ca 1111ch
przrz rlzfrcl·o i na opinii o nim. Wurlaje .rn:. ź<' j<'<i1w
okazja cło f<'fl<> rnrlza;u podar!.:liw moi<' ?11iwecz11c
wplµw wir/u (l<J<lzi11 •CJ1c/1otcawcz11ch. Cz11 11i1• przesta111l
tą10
stC1r1111 o zlikwidowanie
l'a111
wie/uje

w szko/acl1?
- Wydnno ro~.pnrz:1dzenia zubraniając1• przyjrnow<inia tHkich podtffkow. W wiciu :;zkolach jest ono przcr-t.·zegane. /\I" zgadzam si<; z l·oniccznof.l'iq wyl,ot'Zl'niL'nin tego :zw •cz„ju h•m. gclzie blnil'.ic. W dzkd1.inic
wyl'howania nie mtt . praw mało wnżnych. Ak nie ma
te:i. sprnw łnt\\'y('h,
'l'ol<'i. :>!uszne .icsl, że i;i~ o nich dziś gło~no mówi
i piSZl'.

•
Ju:ż

dwullrołlnie

żurujący.

:zbliżył

tna,' c wlękuą 1zyb'lt00elą mi pla- lru l'!pOe"Zywał w jego rękad:>.. Wci z
Nagle z zewnątn: wf.ęrgnęł> eo§
•i.. io nowaliśmy. Jeśli wszystko pójdzie rosnące ciążenie powodowało ~onle- przykrego. Zakłóciło radt>ść przebu-

l'i~ dy

Ziemi na odległość 10 tys. miliar- doborze, dolecimy do Trytona nawet c;mQrŚĆ 1Jll1niejszania zybk.ości lo!Ju..
dów km a silniki anam~owe włi\ z na zą niewielką ilością paliwa.
Zapewne na drodze gwiazdplotu
Ingrid poczuła, że ogarnia ją ra- znala2ło się jakieś wi !kie &kuplsc1J1no ~ot11d ty!lco na klika iodz.in.
do6ć na 11amą myśl o Tryitonie ko materii. Lecz jtuż ne ponown
satellcie Neptuna, na którym znaj- rozi>Qdzcnie :-tatku nic było paliw !
dowala się przystań gwiar.dolotów.
Pt 1 L in zaci nął zęby i przekr 1ł
.N;tronom Ingrid Diitra ekończyw• Pr;ybyclo · dp Trytona o:z.naczalo wł c7..n 1k lJlunetarnych Unlków haazy oblicz.enia odwróciła Bię w stto- wif;C pqwr6t do domu,
mujqcych.
Dźwięczne
ud zen 'a
111ę Pel Lina. Ten aied;;dal z pe}41ym
MyśUlle-m,
że
rr.aJmlemy
slę sploP,v . ię ~ muzyką pl".lyrZl}d w,
melan<."1lolii wµ-oki7m utkwionym muzyką, le<.'1!1 Lin poszc.dt odpocząć zaglu ' zajqc trwożny dzwon ap r u
w ni~~tann!e drgaJ11Ce. cz :rwo'10 na sześć _ siedem godzin. Sam po- wyka;ąijqcego t un k siły clątcstrt..ał•kti. 1ap.;1rfll~w
sruząc1ch do myślę teraz nad inł1trumenlacj!ł ii- nia i i>rędl~ości. zaledwie jednak
określama _n11Łęzenla graw1U1cyjne- nału diruglej części n11~i j symfon.i. l'cl Lin wyl„czyl hamulec, gdy znów
go. P~ koniec d!ż.urn •ri;1węt u naj- S~<xia, że nie udało oam ;;ię jednak odezwał si1 u11wonf'.k. 'fu groźne,
sllnieJszy~h ludzi na tQP>wało pęw- oddać nąRtroju narestaJącej groty. c· ' ąile rnsną<'e ciąknle wciąż żąd ne _osłabienie renkch pjiychlci.nych. Mam na myśli„. _ i Kej z.anuc!ł ło zv.'<'lnienla lotu. Zrozumieli, że
G.wiazdolot całe miesiące ~ Jąta le- skomf)(}Jlowaną melodię.
~wjazdo!ot leci pr sto do jakiegoś
ciał po wyznaczon6j trasie kier:>_ Dl!, dl\, da _ ra _ ra.„ _ poti:żnego , ~up· ka m terii.
wany P;ze~ a~1ior~1nty. ~ wypadku jakby odezwały się echem ściany.
A lronaw igDl 1• ni mógł u:lecydowi~e ~J 3 "':' 1 enta StG na J(>go drodze
Ingrid d1~ęłn i obejirl.Blą ię. Już wać el na zmian<; kur:.u. WykowyJątl.oweJ przeszkody, klór~j auto- po chwili zorjcntowała &ię, że na~ ;rzystu.l11c c;llniki !!Jlan tarne h mvmat. :mm n:e zdołatby orni~ąć - &tąpił wzro t aity ciążenie i aparaty wal gwinzdolot, eh in.ż oczywi tY
Jl'l'OZtła ~tatkowi IZBglada, Nie J>!>- ~tucmej grawitacji .zmieniły nagle st.al ~i~ dla w zy61kich fakt, ze
ma~ała mterwt"ncj~ ludzi. Ich re- swą melodię.
wyznaczenm tr.a y popęlniono bł d.
akcJe okazywały su: zbyt powolne
_ Pole ciążenia jest olbrzymie _
w porównan.lu z 1zybkośclą działa- Zabawny zbieg oke'\licznoki!
pół"lo~r.m odezwała ię Ingrid.
:nla automatow,
roześmiała się lekko ~ażenowaną.
M !' b ·.
..-. Wzrosło ciążon1f'. Ta~ jak
oze yt.:„.
- Wydaje ml 11ię, że weezllśmy f:IPQ<lą.lewaliśmy się, Teraoz możeB:ll
...... Trzeba jeszcie hardzi j zwol~
już na obs1.ar 344+24. Kierownik już być zupełnie f;(Jdkojna, Niech nić i zmienić kierunek! - wykrzychciał iu!aJ sam dyhirować. - In- Lin śpi.
knqł a lronuwigator. - Ale jakte
grld zwróciła się do nawigatora.
p(iżniej nnb ien:emy prędkości? Z tymi 11łowami Kej Ber wyszedł
b
Pel Lin ...,,,..j17.ał na licmik dni.
W głMle jego 1.adi.więc1.e 1o 1-iU nc
y.z kabiny ł>terou10iazej, W Jasno ofi- w
• kulkach ni z.decydowanie.
- Za dwa dni kończymy dytur. wietionej bibliotece u !adł przy
_ Przebiliśmy
już :r. \Vl1ęlrzpY
Nla u.n-powiadają się 7.adne nlespo- elektronowym in ~rumenc!e„ &ta.no- sektor wlrow I) odezwała & ę
dziank1, Czy doprowadzimy s'łmi wiącym pJłącvenie fort~1anu i Ingr'<l. _ i Ciiiżenle jodnuk :n;1 Lldy:lur do km'lca?
skrzypie. Pe>grążył 11ię w :pracy.„
lit.annle i szybko v.:1.ra ta.
Ingrid kiwnęła g?qwą na malt
Minęło k!J~ka gadzin, ~dy. herm~U. „,srtano ~ te, dźwi czne ud -zgoqy. W ·zedI Kej Ber. Ualadł w f<>- Vni1;1~ dri.wl otwarły lilfł 1 w zia rzeniu. '·o motory pl~cla ne wJątellł przy kontrolnym aparacie rów·
czyly s!Q aut.omalyczn1e, gdy klerunowagl. Pel Lin ziewnął i podniósł
- Kej, kochany, obudź Lina.
.jąca .statkiem elektronowa mas1.y11a
i;ię,
- Co aię stało?
wyczuła pIV.ed sobą wielką ma ę,
_ :?rz~lę się kilka &Odzln _
,...... Napi~!e pola ~lążen!a wzr::i11t;i
11 Ta.ntrą" pocz Io hustać. Gwiezzwrócił się do Ingrid
pręd~ej .nlz to przewidywano w obli· dolot coraz bnr<lzlej 11.wa1niał, ale
czen1ach.
ludzie 7.aczęli już tracić przytomZajęła jego tniejsoe. „Timt.ra" le- A przed nnml?
nośl:. Ingrid \l!Padła na kolana. P I
ci<1ła mx)wno w ab lutnej próżni,
- Po atar mu, mg'la!
I..in 1tarał się utrzymać p106to cięż·
Niezwykle c;o;uly J>'l'ZYrz.ąd Wo!1 a11tronawlgaton. Ten rterwał się I 1'.ą, j k ołów głowę. Koi Der poczuł,
Choda nie wykrywl\ł obecnockl ża wpędził do przyrządów w central- '11k ogarnia go be1ll'll.yśtny zwlerzę·
dnego, najmniejszego nawet mete- nej kabinie &tęrowniczeJ.
'cy strach i 'bezwdMść di:i ka.
oru. P1-lcdn!e ekrany obserwacyjne
- Nic groźnego nie widzę. Tylko Uderzeni.a silników pl'Zelstoczyły I~
czerniały Drzerailiw:.i pu tką. z+)a- s.kąd owo tak .silne ciążenie? Ja.k na w
ni przerwany grunot. El l tro-

•

Rn'fdetu
mf~dzyplanetarne „Tantra" i „Alarab" wyruszyly z Ziemi
na planetę Zirde, aby zbadać dlacuao łqczność z tą planetą zostala
zerwana. 0/ca:z:alo się, że na skutek
zabójczeao promieniowania tycie na
Zirdzie zamarlo. Gwiazdolot „Tantra" znalazl ie w traaicznej 1ytuacjl.
Na Zirdzie „Tantra" mlala odnowić
swe zapa111 paliwa. co teraz stalo
:>ie nlamotltwe. Druat owiazdolot
, Alarab", któr11 m6olby zasilić „Tant're'' dodatkową ilością paliwa tzw.
anamezomt nie przybyl na umówione spotkanie. Na próżno „Tantra' 1
azukala „Alnraba". Wreszcie astronauci zdecudowali się lecieć ku Zie„
11ti, mimo braku paliwa .

zmienili

Gwiazdolot

•

•

•

Po l®tklej a~ dzle Erg Noor wł2''"
na dwie doby silniki anamemY
11owe. Gwiazdolot leciał teraz w :klenmku Ziemi z szybkością 21 mlllat'<
dów km na dobę. Od Stońca dzieliło
astronautów około sześciu ziemskicn
lat. W centralnym stanowi.skui w bi"'
b1iotece-laboratorlum zawrzała praca.
obliczano 1 wyz.nac:zanp nowy k,i cirunck I-Olu,
Czekało ich jeszcze 11zcAć lat po-<
dróży, jcśll korzy5t.ać bQdą z ana•
memm' Jedynie przy pro towamu
kierunku lotu. Nal Żl!ło więc 5te:rować gwiazdolotem bardzo rozwa.i:nic, „ zczędz;1jqc" pr<:<Jkość, Wny.o
stkich niepokoił nie 7.badany ob 7~1r
34 +24 m1c:dzy Slo11cem a „Tantrą·'.
Ommlf!de t j ftt.rciy było ni moż
liwe, gdyż Po jei::o bokach 1,0ajdowa ly slQ pol(l swobQ(lnl11 latających
motoorów, Poza tym statek przy
lrn~d ruzow i zmianie kierunku traciłby n daną mu szybk<>bć.
Po dwóch miesiqcach' trMa lotu
byla wylicwna i wyrnaczom1, „Tantra" I c!u.ła wzdluiil Unii 1·ówneg J
natQi llla,
W. pąnialy statek funkcjonował
nicnni:· nnic. .Pr~kość lotu utrzymywała się w przepisowych granicach. Ten1z tylko czas ...... około
c-;;lcre<:h :r.ald:nych lat, dzielił .11 · trorurnlów od 0JC7yz.ny.
C'ey'ł

walo 1;ię, że statek leci w i8m śro-
dck mgły. Tylko bocZ111e teleskopy
ujawniały świat l~a
niezl:czonyc!J.
gwiazd. Dziwny niepokój ogamął
a~tronoma. Ingrid wróciła do swycn
ma~zyn I UI"l<j.dzeń, clqgle sprąw
dinJąe podaw11ne przez nlch obllcz"nia oraz dol\ł.ndnlo notowała tr11llQ lotu poprzez nie z~daną pn;est.1 z {1, Ingrid nie mogła ode.rwać
• * •
orzu od złowrogiej miły, która ()ta·
J<:r,:t Noor i Nlza, ZmGCZeni Clyt•t· rzala stalek. Ket Der zauwaiył JIC!e..
dziev."Czyny.
Począł
rem, udnll się na spoczynek. Wra;~ il'lerw.:iwanie
v. nimi opuścili stnnC>wisko dw.1j równie~ obserwować pracę przynstronomowic, geolog, biolog, lekarz ru1dów.
1 czterech inżynierów.
_ Nie znajdujP n!c r:1 go, Czy t7
Dyżur ror,poczęla na tm>na zmia- coś ..zauważyłaś?
na: d śwrndczony nstronawigntor J'PI Lin - uczcstnlcziicy już po r4'Z
- Sama n!e wiem. Nil!!J>Okoi mnla
drugi w podobnej ekspedycji, astra- ta dziwna mgła na przedzie. Ciągle
nom l ngrid Ditrn 01·az in7.ynicr Kej odnoszę wrażenie, l.c statek naa11 I~
Ber, Za zgo<l<l Pel Lina Jnq1·ld ctG- cl pro.sto w jakąś mgławic~
. to wye'hod.7.lln do biblioteki micszt•z iccJ sic: tuż przy sterowni. H•l- Powinna tu być Ciemna Chmuzem rti· ~wvm ~przyjncielcrn, Kej r.a - stwierdził Kl•j Ber - ale my
Berem, pracowała nad monument.al- prześlizgniemy Ri<: po tej krawędzi.
n: 1 symfonią pt. „śmierć plnnely". Tak wykazują obllcwnie. Napi~!e
Pel Lin zinęczony muzyką przy- pola ciążenia w1~rasta równomiernie
rządów i ob erwowaniem cznrnyct\ 1 słabo. W podróży przez ten ob1i12:ar
f·"?epaści ko mosu
niekiedy proalł na pewno zbliżymy i;lę do jakiego
Jngrld 0 za l!,\Plenie "O przy apar - węzin grawitocyjne>go A to przecie!
uirh, n snm beat siQ do rozs·1yfr;i- wszystko jedno czy bQdzle on c1emwywanin
tajemnkzych
napisów, ny czy !lwiecący?
klóre nadeszły /. 2wiaz<lozbioru C n- Chyba masjl rację - odpowletaurn, planety z niew:'1domych działa uspokojona Ingrid.
przyczyn opuszczonej przez ,;wych
...., Dloczego wiGC się dcnerwumieszkmic6w.
je z? Lecimy wzdłuż wyz.naczonej

Ciemną Chmurę jest ono z.byt mocne, a żadnej gwludy tu przecież n'.e
me„.
Lin zamyślił eię, a potem nacisnął guz~k budzenia połączony z kabiną kierownika. Po chwili poc'Lął
t.aki:o budzić i NizG Krit.
- Jeśli nic się ni przyd '!'Z}',
wt dy oni na.s po prostu zastąpią wyjaśnił zanlc.pokoJonej Ingrid.
- A jeśli coś się stanie? Erg Noor
dojdzie do normalnego l!ltanu dopiero po pięciu godzinach. Co r<>bić?
- Czekać odpowiedzi<ił
p'.lkojnie Lin. - Cói bowi m m1.że ~ię
zdarzyć w ciągu
pi~iu
godzin?
Jest8'my bardzo dal ko od WatYl:itklch gwiazdozbiorów.„
Tonacja grających aparatów cią
gle aię :r.m!enlała, co świadczyło o
zmianie trasy lotu. Pełne napięcia
wyczekiw11nte clągn~ło lę barozo
długo. Pel Lin wydawał fliQ być spokojny1n. alo K ~ Berowi udzlel!lo
sii: wenerwowanlo Ingrid. Częst•>
OJ:lqdat isię w kicrnnku dr7iwi, ociekuJqc Erg Noora, choci-ai wiedział,
:i.e obudzenie z długotrwałego snu
trwa pełne pięć godzin.
Nagle wazyacy drgnęl! na dźwięk
l{lośnego d~wonka. Ingrid uczepiła
si<: Kej Bera.
- „Tantra" je-st w nłebeZ'Plec-T.eń
stwlel Napl~le pola wi.r<>!lo dwukrotnie.
•
Astronawlgator zblndt. Zbllżslo
~ię n!cbezpiecZ<'ństwo. Naldało natychmiaat podjąć decyz.ję, Los stat-

nowy mózg walczył teraz zamlut
ludzi. Był po swojemu potężny, ale
jakie ograniczony. Nie mógł przecież prz:<-widzieć
skomplikowanycn
nas1ęp lw, wymyślić wyjścia z trud·
nej sytuacji.
Kołyi,;anie statku osłabło. Opadały
szybko słupki określające Ho ć qpasu planetarnych 11abojów jonowych. Oprzytornmawszy, Pel Lin
zrozumiał, że dziwny wZ1"ost cll\że
nin odl>ywu Ilię w takim tc-mpie, fo
aby wtrzymnć statek nalety zasto:iować nadi.wyczajne środki Mradczc.
Naci nął dźw!gn1ę anamezonowych 111lnik&w. Cz.tery wysokie cylindry. które można było ob rwować przez specjalne okienko w pul·
picie - rozbłysly od wt'WTlqtn.. Jasno zielony płomlel1 zabuszowal w
nich wadekl11 bły kew;cą i skręcił
się w c7;tery spirule.
A tronawigalor przesunął dźwig•
nię je:;i.cze dalej. Bly:męła oślepia·
Jncn fioletowa błySkawlca sygnał, że zaczęło .;;IG zutycle anamezonu. Cały lradlub gwiazdolotu odeZIW81 się nledo.slysialnym. trudnym
do ZJ\feslenLa, wysokim diwi~kiem .••

• • •
Erg Noor posil!wszy się lełal pogrążony w półśnie pod przyjemnym
clektromasażem • ystomu nerwowe"
go. Powoli przemijał stan niebytu.
Melodić\
budzenia brzmiał& coraz
mocniej,

dzenia z długiego snu. Erg N?Or
roT.,Począl rozpaczllw walkę, u.situ.j c wrócić do pełn j świ domośc ·
Wreszc1e Zor-ientoweł \Iii , z to IPracu.lą $Uniki llnumaz.ono
a w. ę::
talo t>lę coś bardzo zł go. Spróbc.wal wstać, lecz mtę n ic odmówiły
posłuszeństwa. No i ugi ly ię i
Noor up:idl. Dopiero po
wnym
cz !e u<ialo mu si ~cdnak podpcł
uiąć
do drzwi j ptworzyć je,
W !korytarzu pJ!Clni ł i
czworaki i w 1C>n po ób d t rl do cen.tralm·go siunowi ka.
Wpatneni w P
ty 1 Uirczc zegarów ludzie obcjrv:;h f>. p straszeni i podbiegi, do ~icmwnlka. Nie
m o.gąc podn : eść s , przcm6w1l:
- Prz1 dn:lc ekr. ny„. prz łączyt„.
zatrzymajc,
lnl.ki !.„
Cylindry \\oYgasły i us-toła njc7J!lPŚ"'
na wlbr cjo . Na pr wYm pl'7.cdn ;m
ekranie pojawił
.j
olbrzymi
gwiazda, świec ca m toWYm
:er'WOnobrunatnym (;v. tł . Na chw 1
w zy,s<;y za tygli z przcr ten! , n c
puszc-,tojąc <X--ZU z ogromnego idy:;.

ku.
- O, ja głupiec - wykrzyknął bo-leśnie I.in. - Bylem przekonany, ie
iznajd:uj my 8 G
ob-Ok C.cmnej
ChmU"'' A to j t
•J·
. "'
-żelazna G n:zda-z pr;e
teniem krzyknęła lngrld.

d. c. n.
F:Zar zi:ńkn ()Cia
dwÓC'.h
'
1 ej! gwicr.dtl 'dl,
rym po~ają zakł

ledwe wldoernych w
kałut. I
tą,<"Y<'h

mroku

blotnl~ty<'h b:iJor rro·
na dawno wy~lu:l:ouyrh

rhodnlkaeh,
s· cdl
'rodklem ullci.ki.

•

•

spokojnie

•

·w

pół godziny poll'm stwl«'rdzono, żr. na i..ll(•y (;hopina h.-
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Ptliny llstop.idowy wl<'czór.
który zatrzYmRł
.11lc na prr.ystR11ku w ł,azhkRl'h
Górnych, wy · iadł mill<'Ja.nt I
poszedł w
t remę ullry Chopl•
na. l\fł.yl drobny df!llZ('I!, oo
t'hwlla zgi;~r.zany podmuchami
mroźnego Jui: wiatru.
Dorho •

Z autobusu,

dokończenie)
to wsiy~tko I u wlt•lt• "l\1C)<'('j
Je 7C:te moi:n..1 !u toba«'-.V•' ·
Ostatni kr1yk mody 7.1whodu
w wyc\ann1 h"A'anl) 1iskim,
f>Ltbt>l ki ::hu hot •ak oronu
prit>do~taj(' qjc
nawt•t prrl".t
izolow11nc' dr7.\ I kabrny trh•·
fonic:r.nr.1, w klórt'j mluda ko·
blcta wła~ie nakręca larc'LCJ
ap ratu.
- l'ro~zę mnie pc•łl\<'lYĆ z
NIO trlł
clyiurn,\... d1ic;kt1JI' •••
bard·io P.1ni4 p11.t-pra zam, Io
Je zr7,c
r.u: Ja, d·.twoni11u11
pned ll'O'łzin:.\„. nie 0111.y,k.il
Je Zl'Ze 11nyto111n<1ś<•i„ . p<IZWO•
li pa.ni. Żf' znciw :1.atl'l••f<muję„.
dzic;lrn.i<:. bardLu dr.ic:kuj~·.
Odkla1la sluC'l1awk«:. Patrzy
w lu~lr« zawieszone nad upu·
ratcm. 1.1111110. 11parl'ie. (idy ~le;
Odi\ r ll'd. 1 ul" 1rra drzwi kabi·
ny, &\\ u Jcj jest i:nów po·
koJna.
l'r7(!/ otwartt> dl"LWI wdzlf'ra.
się l>Ur7a fr1'1ll't)'C7.nyrh okla·
1ków. Sa.kqofo11i~ta• skońrzył.
Stur zy, wy:>''·lc:1rnowany p n
w nle~knzlt<'lnym fraku, ~ledZi\<'Y sam prz:1 7.a.clun)'m sł<>•
liku w głl:hl ~:iii, podno'I 'li«:
r.a jcJ widok • .rut ll'O dnjr7.Rla,
klnil'nic•m lt'lowv odPoWiu.dn. na
J«'ll'O i:;lehokl ukłon.
poprawia.
J«'J
T r„~kl1°" in
~
kr•e" Io Krlntr
kr1~ta si" bl'7·
~
·•
"
l!lo 'n1·<', n.·1lcw• wino. Nie po•
• karty, r.amówlrnlt' otrzy•
dnJe
·
J
mat wldorznle j u:I: wczc n 1e •

...••••••l"lll••••••im!.
str.. •

to r111

mr

~ •; -

I

~

d7.fła god'limi ~0.30. O tl'J porze
Uli<'a b~· łll jui. pu. (:1. Komu
rhrlaloby sic; wyd1od1ii= na ta·
ką, pogodc: z dPpłl•go, domowc&'O z11cis1:.1?
Miłirjant skrc:rll '" 111Iczk4:1.
Nie paliła sir, ani jedna latar•
nla. Nic chcąc ch1gle omlj:u!

Oboje mlll'1.1. Tnrn to dluiro.
Mllczcnlc staj.o ~i~ ch:1.klr.
l"il'rwszy od1.ywa si«: mel·
<'Zyzna.
- C'hl'lllla mnlc pani wł·
d1.il'ć, Cillo, .h-,!rm, mimo że
duźo tym, jak 11:inl wie, ryzy·
kuJ<:.
- Chrlafam pana wldzlcl-?
A<'h tak, ~lus~nh•. J, witld p.rn.
mam gole plt'l')'. .. !'<•Ina gaf.1.
- Golc plN•y'! No tuk, j1·s&
pani w wu·c1.oruwc•J sukni, 11lc
nie ru1umlr.m„.
- ( nie zrolllrnle pan, I.ulgi.
MnicJ,za o to . Jsf.otnlc, l'hda·
1.un pana \\ ld1.1c<'. ('zy nh• do·
myśla sic: pan, dlaczr)4o'!
....., Dlaczeao'.'
- Lul •i. jd:t>ll on umrzl'„.
nie rhrialabym w<lwcia~ być
w pa1i-.kil'j Hk•irzc. Wyj(':>.dt.nm
do Wlol'h, ale znnjdę pRna, cr.y
tam. ny tu. Wyjl'i.diam, ho
''hl'ę w1Ll<'z)·ci przeriwl10 wam,
fasiystom. Tutaj to byłoby
ibyt latw<'. Chciałam pa.na po·
il"lfna<:„.
- Clno...
Dals1e sło1'' a głuszy w«-rbel
bębna. ,J zz-band
ro1pouyna
nową melodie:.
Pijany orlecr
drzrm1ą('Y pr1y
tollku podrywa sic: - scrtol 7 karabinu ma·
~7.)lnowego? Nie, t.o tylko be,btnck Jazzisty.
•
Po<'iskl świetlne odpryskują,
•- I od wi Ci.ycz
~
kl l'l ol •
ry k°''"e""m
T0
1·•.as o nsm llh
gu.
m'.l Jor
0 t wony 1 Oli' i en· 7e ~prze ż·"
~,ny c•l1
naJdcr•szyrh karabinow ma~zynowy<'h.
Ju~ minął czoll(i.
01rlcń ot" !tra tcraz major
Pop~ki. Wiei...1 drugiego t'Wl:ru
obrara qic: w J<'lrO 5(rone, 1a
chwile: ZO~tanif' roznle~lony Ili\

I

7.y trup n11l11•Janta. l\'atycbmiast wezwano pOj;OlUWi<' I
wszczl,'to
dor<1i.nt•
sll'dztwu.
Nh-.„!r!y, nit• duło ono ż:ulne~o
rl'mllatu. lir.il.Io Jllki1•gokolwirk i.tallu walki, nic• bylu n:1 ·
r1c:dzl ;d1rodn1, nit> 7.JHtl„riono
tu.tu.e od«lskii~ p!llców I innyrh
!lljdciw
:1.ostawhinyrh
zwy kil"
Prt.•!f.
11r1.c:;lę1>ców.
\V111.~· stko wokoło ol'ir•kalu wodą, dcszr1. 1>aclul hcz 11rzenYy,
jezdnia był:\ f\~11rda , lrnmil'nna,
S!wierd7ono Jrd ·nic, że z k bury milic'Jantl\ wyji:to pi,lolct.
!\lilll'ja.111 dawni jcsnzc rww·
nc 01.n;\ki ż~·C'ia. Jak 110!,·m wyką:.aly
dukl:\drw ba1Ltnfa, n:ipadni«;ly
zo,t;\l
dwukrotnie
udt•rlony jak;mś cii;i.ldm narzc:dziern, wskulck 1·:r.ego duznal wicloodl:lnrowc"o zla.m.1·
nia kości <'tas1.kl, wstrJ.i\SU
mózgu ora1. krw1ak;i podopono·
wri:o na Jew1•.i sl•ronl. Miliejant Puwt•I I'awlas 10\!:\ł na
ci\le :i.Vl'ie kall'ką. Po nuruszc·niu ecu(raln<•go org.11111 uld1ułu
nerwowego nic'dowliuh praw04
~troną ciała; \\:IN>k I 'htl'h ni·
gdy Jui nir b~d.1 funkl'Jonow Jy num1alnil'.„
GdJ.lr Nlt1ka1I lhroduhtrr.~·?
i:;Jcd/.lwo ulkn~lo na martwym punkcie. Milic'Jt\ stanc;la
prr.cd 1.:11:adk:\ 111e do r<r.lwh\Z:\ •
nia. Wiedziano tylko Jt•dno:
bandyta ezy llandni stall '>U:
Ubl'cnlr o wici<' gr<r:i.nit•jsl. Hy·
li teraz uzbroj<·ni, ztlob)•ll 11i·
~tult'ł i sied<"ln naboi.
Siedem naboi - to w rc:k11t'l1
przestc:p<'Y byc; mo~e los siPrlmlu Istnień ludtL.kh, tu ~i«d(•111
potcn('julnyeh
traircdli.
Ale
irdilc 'lę te tra1wdle rozci:rnJ:\,
w Jaki sposób - tego nit• moi.na prz,•wi1t-1.1l'~. S11tl1.ono, że
bandyci z prwno ·ci04 jo7. są tła·
Irko. W ka7d1.•J (•hwlli c;potlzicwano ~h; wlarlomu. <'I, ezy I-O 71'!
St.l,zt•(•tna. J'o,nania, Lotl1i lub
Biall'l(O.stuku, :trl'Szli\, trudno
było przewldzlec duk•id moi:ll
trafić pr1.t'st~11c~, któr1y zrabo·
wali nagan w rV.di:ysta, ll8!01ta·
Iłową nor nn ulu·y t11opina w
l..aziskach G(irnych.

•

•

•

Ale oto plenv~zr. wydarzl'nl<',
ktcire choć pozornie nlr miało
nic wspólneio ze zbrodni!\ na

nllcy Chopina, stało sl!l wsłet>
nym ognlwl'm dluKlego łańeu·
cha pnestc:pstw.

.._.

-

spoda.r~twa.
chciało sic:

Ale przc•tc:pcy nie
prarowac na roll.
Za cit;t.kl ka.walrk chtcba. Prci·
bowal szukać llcjszcgo. W ma·
ju ubicglego roku ZMZl\I pra·
r.ować w „Upadowej Nnmrr l".
Mll's1.kał w
H<>tclu lt"botnirzym przy ut. Gliwi<·f,il'J. Ta01
tf'ź poznał sic: z bandyt4 numrr 2 - I•'ra1;c1szkicm Wą,to·
rem.

17 Jlstop<Lda ubll'glcgo roku
do skll'1>11 PSS nunwr 3 w Mi·
kolowlc wrsr.ło dwóch ml11dyc·h
lu!lzi ..Jeden z nlrh ~taną,I przy
w1•Jsrlu, a dn1.:1 wydągn11l bi.V·
~knwkznic pl~tole1 I stcrroryzowal
obc<'nn•h w c;klcple
kli1•n11iw ora1. k1rrownika. Poci·
s11•11l nastc:pn t" do la!ly I ira·
bOWitl a:otówkr:. l'onad 7 tysh;cy zlotyl'h. Z:ibra.wszy pieni:\·
d·1c na.1>astnlcy zbiegli, a po~cig
nit' diLI żadnrgu rezultatu.

Wątor t('J: rolnik, mlodsJif
jest od SztalmJ<'hiL o trzy lata.
Spiknt;łi <i«:, 1wąc•hali i 1>ostanowill ~jpr(ibować :i)·l- lckko. Ale
~kąd zdobye i:otówkr,'! \V) brnli
rabunek. kracł.l:•e:i:. Już w ~ll'r11·
nlu pos1a.nuw11l roobyc~ broń.

30 listop.uła kllrncl I klt>roW·
nit•zka skh-1rn ul'źnh'zt•go przy
nli<"Y J{rakuwskkj w l\Jlko!Owie
" przcrnżenl«'m ujrr.<'li wycelowaną
w nic'h lufc: plstolrtu.
Usiłującą
oplt>raó sit; klf'J'Ow·
nicLkc;,
bantlyla. pchnął w
pirrś 1ak moenu, :l:e upadla. nn
pleń
llo rl\b!lnła ml<:S<t. Ze
skr.iyni znajdujl\CeJ ~i<: pod la·
dą uabowal ! I.OOO :r.lotycb,

wie:<' „polować" na
woJskuwych. Jcl1a-0p1t!r1.yl ~it: w
swoinł zakład lie 11ra<'Y w Jomy
żela1.nl". Jtcn:pocr~·lo ,;.,. szuk.i·
nie oclpowicdnorj oli.Lry. I 01<1
li listopad:1 na przy,tanku autobusowym w 1'11ko)owie zauwa·
tyli, :ie do poj:11.du \Hiadl milicjant, który miał pazy sobie
Znczell

mili<'jantcłw i
zcf Sztalmat'h

Wykony~(UJ'\C
momrnt nit•·
uwagi nM>:\~tnlka kilku kllentciw zdolak> Ul'it'c ze skłt•pu I
wszezą<' alarm. S1tlosl!Ony kl'Z}·
klc•m ws11ólnik bandyty, kuiry
jitko ,,c,,zujk:l" stal pucd ski<'·
prm, szybko \\Ziąl nogi u pa,.
Za l'hWHę w~ hil'lrl "" 'klcou
ban<łyla 1.t• \k1·Ml:r.l<mą aotów ką.
Spra\H(iw rabunku i tym
rnr.l'rn nil' :r.dol.1110 uj[\1i pOdC7.a9
po:it·iKU .•'\Il' 11unk~ zwrotny na~tąpll.
Do wa!kl z rabusia.ml
8t:1nęll niesmi;\lu I~zc1.c zwykli
obywatf'le.

broń.

Pojrchali tym samym autobusem do J„11.1~k Gurnych I
tam udali sic; w blad za fun·
kejonarius7t'm MO na ulicę
Chopina. Pawl'J l'awlas szedł
środkiem jC/.(lnl, za~ w odlcgto~ei klli;.ud:iit•,ięc•iu
mctrów
za nim obaj napa,(nicy: :Sztal·
mach po IC'wf'j stronic ulic'y,
\Vą,tur po proł" l'J. Po zrówna·
nlu si<: Szt.tlrmu h szybko podbiegł du mil11 J mia i zadał mu
Jonu'I\\ silny CIOS w głowi;.
Na.~tc:pnc lld(;fZl'ni'' pol'h<rdziło z r{)ki Wąt<ora. Ki«dY l':nvlas padł, zabrali mu naga.n I
zbiegli. Dals1;y ('H\g ju;. znacie.

14 ll'J'Udnla 11r:i.l'd godziną 18
do sklepu pr1.y ulll'y J>worcowrj w ł..azlskal'h Górnych we·
~:r.lo dw6eh mc;żc•zy7.0 i zażądało
plwa. Gdy je1łrn z ml'11 pla<'ll
hunknote111 stuzlotuwym, dn1i:I
wy<'iągnąl z kicszt:mi rt•wolw1•r
I mit-rz11c w ~tron{) ld<•n1wnlk:1
wsz<'<ll za 111.dc. Kforownlk nie
s!rat·ll pr1.ytomno~l'I: zamknął
szu!ladc; z i;ot(lwką I odrzm•1ł
od slehir klu1·zyk. StcrroryZ'Owany jNłna.k rl'wolwt•rcm mu·
silll ust:wic:. Plt>nl111l7e znów
padły pa.!ihq bandytów.
16 ~tyrznl.i bld1\ce110 roku
podobny napad miał mlcjMce w
skl<'11lc przy ttllt•y ltt>,fa w Ml•
kolowir. nandyl'I zabrali około
2.000 zlotyl'h.

3t stye1.nln na ulimll'h P'u·
I Nt1wotkl w J\flkoło•
wie rozlei:ly .ile: strzały.
czn1s~.il'j

2·1 lutego bamlycl 7A>slall uję
ci.
Oto bandyta numer 1. Nazywa. I<: J~n S~talmach, Ma łat
28, Jest wła.ścic1elem wcale nic·

Następne wo7.y n11d,lc:i:d:laJą, 'wladomo~e trgo, ie Je~t bc1.:·
otwierają koh•.ino OIP<'ll, jalłri ~ilny, klrdy Jr1to towarzysze

Sztalmach porzucił prace; w
kopalni „Upa:lu"a. l" i żył m1
„s·ieroklcj sto11ie". Przyrolo·
wywal sic: do i;Jubu „jald•":u
nic było", 11arzt-c1A>n«'j kupował CCIUll' UJ)Olflinkl, w Kli:bowie
wypr.1wll
wspanlal.\
ucztc: z okaz.ii «hncln swe-c.:a
krewnegG. Wra.i a Wątorklcm
J>lanowall coral to nowe napady. Kicdy Jcdn:1k w <'Zasie
klórl'goś band~ l'kil'go „skuku"
w

l\llkołowhi

padły

strzały,

Szl.almachowl 1.al'ZC:la się pa.·
lk zlemb pod noi:uml. Dla
zmylePia. ślailciw przeniósł sii:
tło Myslowlc do Domu Górni·
ka.
Zmhna mic,Jsca nic U<'hronl·
la jl'dnak band) tclw przed rc:ką sprawirllllwoścl. O Ich uje:·
ciu zadcC'ydowala obywatrlska
po~tawa ludzi pracy kllentó-.., l"k!lpt"dtentck, klerownl·
ków sklepów. I.udzie cl, choó

•

•

11róbowat

1lę

wydo;tać, I że rlA>m.

sterroryzowani,
sa!!tr&nenł.
mieli jednak otwarte oczy, pa->
trzyli. Twarze zbrodnlan:y wry„
ły sic: Im w pamięć. ZwylcJI
ludzie stanell do walki oboli;
millejantów.
I oto 29 stycznia jeden z
przechodnitiw
p<nnal
twaf'll
bandyty. zwródl sic; do lnnei;u
pn«'l'hodnia, by ten śledził
Sz!alma<'ha, podcza!I rdy on
:r.awiad(>mi mW(•,jc;. Bandyt.a jednak :10r1cntował sJc:. że je\ł
obscrwowany I zbicgł przc:I
plot po•r,ji przy ulicy SJ..otnl·
C)'. :u stycznia jcdna z ckspe·
dil'nlrk równi1•ż poznała. bandytc:. Na s,-.1·11;s<'1c plenvs71'
osobą, do kt(irrj zwróciła sic: o
pomoc, byl funk,•jonarlusz MU
ubrany po rywilncmu .
God7.lna 17.30, :r.im'lwy wler:r.ór. Kirdy millcjtmt zbliżył
sic: do Sztalma(•ha I zagadnl\l
i:a, 19andyta uczą! uciekae,
ostrullwując sit; na wszystkie
strony. l\llllcjant r(iwnid użył
broni. Nicstc1y, cicmnośc po·
mogł:L bnnd)eif' Ul'lcc do Katowir, a nast<:pnte du Mysłowic,
g1l1.ic - jak powlcdz1ellśmy lila zalarcui ~ładów polłjąl pra„
ce w tamte Jszr J kopalni I
ukrył si{) w Domu Górnika.

AIP. przrclr}; StĄsk, to okręg
ircsto zaludniony I rurhlh1·y.
J.ullzlr mil's·~11.ająl'y w jednej
mirjsrowo ei
dojd.di:ają
do
pracy do dr•u:il'j I na od•
wrlit. Tr samt twarze spo·
tyka ~I<: c1.i;slo w r<iżnyah
mlcjscach. I mimo żr od Ml·
kulowa do l\lwll•wlc jest spo·
ry kawalrk drc>i:I, w l\lysłowl·
ca<'h znalazła ~:c: jrdna z oscib,
która wla~nic była w Mlkolo· ·
wie w skll'pie 1•ss podc1as nn·
padu, Rn.i; porus1.one sumienie
~pcll<'C'Zne nic dało sic: ani za.·
stras1.yć, ani uśpić,
Zawiadornlon·1 szybko mili·
<'Ja sprawnie załatwiła sic: :r.e
Sztalmaehcrn. I'o schwytaniu
go, w kilka f:'Ocl.r.in p1iżnlrJ
uJ<:ty wsiał rciwnki Wątor.
Spraw<'y zbrodni na ulicy
Chopinll,
rah11~le
na~zl'go
wsp1iln«'1ro mlrnia I dobra, zo·
stali ujc:r1 I 1•on losą zaslu:i:om'
karę. Alc fakt. że ą(alo sic: to
tak szybko, •,twdzlc;1·rn(o nalc·
:i;y prost~·m, 7w~· kłlm ludziom
prnry. fl'h pomoc rlla MO b)• ła
tu rrynnikicm dct'yduji1cym.
Walka o zdrowc normy ma·
ralnc, spokój I łwzpit•rzcństwo
obywa!cll ni'! jc~t wl<:c tylko
~praw[\ mlllrjl
I 11ublic~· stów
roz1lzi1•rająl'ych S7-ł\tY, z:ihlcgn,..
j"cych o „mo;· '.llną, odnowi:·',
lecz k4:l:drro uczelwero obywatela.

I

pnl'clwłC'glPJ ~trony mia·
doblr!(a nrzekanle kRrabl·
· dall'J. A pott'm cisza. Wszy ·1- ld1 w 1mla1>k<:, nil' ponrnll mu nów ma.~zynowyrh. hm:L r(n:kim wozom ll'lalu ~ie: minl\Ć zająć sic: mną. Zatań<'zymy?
świr.tla
n!Pbtl - zabawa ~le:
czołgi i tl'rnL s.r.wadron dojl'i.- 'fak ~wił•tnle grają.„
Nit'> tak
7.a(':r.«;fa! rocis!d ~wktlnc le,•ą
dfa do Barl'c, zatrz) mujc bi<; hli~ku, mój draAI. 'fo nie dla na wsz~·qtlde ~trony, na lotni·
tui pod moslc>m.
pana. I nlel'h 11a.n pomy1Hl tył· sku wyhu<"hnJ>\ pM.ary - ploTylko parę ~wlal<'ł tu I lam. ko - Ju.i nie-cl)· nic bc;dzlc ppn ropuqze czcrwoiu•gu dymu 110·
sennc odi:lusy mah•ao mlas!.l ze mu:\ tasic7,1 ł, nl11cly mnie Jawla.Ją si{) Jr•lt>n po drugim,
o pciłnol'y.
pan nie zuh:u•zy„. To boli,
w miarc: jak Niclt Wlldl'r po·
SzwadHln rn1dzicla si~. No· prawda? 'lo dobrzc, l'he<:, 7.cl>Y woli obJ<'źdża lotnisko. A le·
w111t'lanclc•zyc~. ktcłryml dowo· bolało.
Wrnc:i fmy do stolika, raz str7r.lanhia na lewo od
d1.I Nick \\'illlt-r, ru •.1.ają n.1 nic «he<: już \~h;<wj tańczyć.„
miasta - to patrol rwardll
lotni ko, om1j.1J111• miastu. l'a· A 1r1•sdą... .Jcst<'m piękna,
działa. Blisko, w mlr~ele, na
troi gwardii dowod1.ony pr-11•1. pruw da"l A klf'CIY sic: przytu• gtcjwnl'j nlll'y, wybuchaj!\ gra·
warhmislrza
Henulsa jccl1.i<' l:im - o tak - można o~za- na.ty rc:cirnr. 'l'o major F.a~on·
prll'' ryn<•k na clroi;ę prowu- lrc:'! Podob!\m 1c: panu? Nig· smith, Swla.tła w warc;z(a<'ic
dZl\C~
du EJ Abinr, majur dy - rozurnlr pun, J,uigl - ni• ga'nł\ raptt>m, 11łJanl żołnierze
l•:il•Onc;ml&b z ki<•row1'1\ <;woim gdy nil' b1;dzil' mnll' 11an miał! • w dalszym er.urn R7.CPl'I\, majo·
Jtl'pt•m udajo sit: do mia~(:\, On„. Wltl•f.i van. rozumował ra dobil'gają i<'h ~!lumlone
i\lujor Popski z jednym \\ozt•111 11an hlt•dnic. M~trek wird1l11l,
przcklrństwa..
~tarannle llrzy
PtLtrotu gwardii - pit;clu huJzl. ie zrobi ws·r..v~lko. :if'by ~le
pożary wybueh.ijące na. lotni·
- w~taJ<• na :r.oslc.
wydustat1• Pr1.1•konalllm r;o, l.e
Żob11erzf' poJ.O~tali z majo- lrpicj zrolilci 10 rano. Jl'j.'O Io·
rcm l'o1>~kim W)'t•hur:1J11 z ~a· w11r1y~1e ml.olł dopi(•ro IM w
mochodu gąslort-k rumu i 111· pułat>k<: - on Ju:i. w nlf'J był,
«zynaJl\ popij:ic.. Sic zwra«al14 Jei:-o tc>wnrzv!!Zc mlcll ryzykonaJrnnlcj~1ej uwagi na prot<·- wać łyci„ z.1 kilkau:tś<'ir KO·
'!ty maJora. ~r1411aji\ ~amo«hod dzln - on •am już n. kilka.
r. s1osy I plji\ dalej na pot<:i:•;. l'ozostawalo t)'lko rzekać do
J\flijora do,~horl1.4 lrh stłumi<>· rana ze mną. Cz<'kaltśmy,
nr ~wpty: „Nicrh Jakiś zasr.~ Luii:i! To panJ rhl'inlam po·
1'7.0lll' pokaże sie na. teJ 7.asr... wll'dzirć na pożrirnanlr.„ Niech
57.osie &o sic: ws1yM',I' usr„. mnlr pan n.iiyehmi<1~t pu~t·I,
''O mu zrobimy na~z.vmi za~r„„. bo zrobi<: skandal! Nil' chce
karabinami ma'<zyno\\'ymi'!"
pan <'hyba, !ty zaJ<:ł• 1lę pa·
Ma.tor 'itol nu ~zo.sle. I on nem policja?
~podz1cwa ~ie:. :i.I' «1nt1rl b<:(ł:\
•
Ich '<'l"ałv. z oddali dobi<'ira
'
"
"'
Szr1ek
gąslrnlc.
U<'iehl. Ma·
nrr."k ""~icnk. Jak Jt' zatrzy... ~„
mRć? Ta piJ·l\na Z"'raJ·a z nim Jor Popskl siada na kamieniu,
"
tnc:sle si~ ze '!trarhu,
Jes& do J:Lk ~tary c1.low1ek l.itywający
nu<'nrito <'hln:lu
ro druirlt>J
nlczl'tro. On sam Jedcn?
stronie ~io~y. 0 piP,ćdzlesląt
•
mctrów, •toi wysoki budynek,
- Chciałam pana p0łcirn.i~. jac;no o~wlrlłouy war~ztat.
Lu1trl. I ro~ punu powiedzll'ć Kilku Włt1C'hów w komblnl"7A>~
na pożegnanie Jł07.UOIOWl\ł pan nPrh pral'llJP na t.okRrnfa('~

l™'' .·.z~.~.~.:_!"_~
'. ~y.',.z:~=.~.n.~.:.5·:·7.·o··~·t·y·l-~A) -~.ł.~.=.=.~.;.i~.s.\ąd·zl·!~m-~.:_~.·.:m~~~f~i.~~=m·~ ~~~,~~~:~r~ru~~c~=~~~~g~·l~2:~:=:~~=ł=;~~~h~~~('~==~
~

de,., slf'dmiohelttarowero go--

Z

~ta

Aku - Wlldcr be(ll.le na pcw·
no chc•iał wiedzieć, Ile samolotów zn I su zyl.
Od rynku n.idjeżd:ia samo·
l'hód, ~mtrzymuJc sic: - ~ygna.·
ły
~wlctlne podjeżdża.
'l'o
major
Easonsmlth pn:erwal
swoje flglc w r111e~cle - śmie·
Je sic:, zudowolony, 7.r <'hwllo·
wn nic mu~I Jowodzh;, Żt> Jcd
takim sainym \~ykonawrł\ Z3•
dania bujowci:n, Jak I Inni.
Nic jcst 11cwie11. ery odnRlazł
dowó,tztwo. prosi ma.tora Pop~kll'go, by z nlrn poj1•1•lrnł, zna
pncl'icż
mh,to
1loskonale.
Jl'ep zawrnc.t, Jadą glówn;\
uli1·ą,
nadal Lllpclnlc pust:\,
zatrzymują się
przcd .. Hole·
Iem" biur.i dowód7.twa na.
parlrrll', kwatrr3• ofir'crciw ""
trórze.
o. c. n.

•
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~Mi1~zalm1IDy!
••••••••••••••••••••••••••••••
pod redakcJl\ JANA

RUSZCZY

Jak to sobie wytłumaczyć?
T'rzychoc:ll.ill przed kilkoma
faty na z brania literatów r67.nl l1lw. ustn.wh1c;r..e.
TreśMI\
kh wy.«tt1 iPń było z.a1.wycv1j
- w z.nl~ności od t<'fllP':-t"ltm<>ntu i sU:>pn la kultury 060bl, t j
- i.11dan lP lub pro. ba: „l'iszcir o IAJ< łzll"
Nie b11nlz.o przy tvm rrtZ;ttm i:ino. że m<>i:na wypowiadać
problPmy l<kl1.kle w „po.~ób
niejako pofroonl, nie oznnczaj11c ich nnwPt tym przymlotnikfi•m I że możnn tnkżo odm1cnlać !Pn przymiotnik
wo
wszyi;tkich pt7.ypadkach. a nic
dolkn11ć tych
problem(iw, bo
przrciPż w grunc'c rZ«zy ro Jódzkfo, to i luili'kic i na
odwrót.
zresztą: była 87.tuka Kaz lm lcr1.'l Hrandy.«a o wnlc
Jódzkicgo
prolctarlalu,
były
prowtor. kio próby Leona Oomolickiego; oo wierszy Mariana Pii.•chala bczpofiredniQ
.zwi!\7.<mych z lA>dz.ią - można
dorzucić duż<1 i wcale barwni\
wi1w.ank<: dobrych wicr11zy inny h poetów, micsz.kających w
nuszym mieście.
\\' ub. 7.a ś roku uknz:tla 11lę
k.~il1żka
!Jeleny lhtn!nówny:
„U.nw1,>dy o dawnej ł.o<l.z:i"".
Natychmi.a t przeczytałem ją
z dużą przyjcmnośclą, gdyt
je.';!cm chciwy wiool.y o m!Pś
cir, w kt6rym m:P.<1.kam. J st
to ks!a;i:ka o f'kromnych znJożcn !:i<'h: w .sp'>.<.Ób przy,<;t pny, gnwc,>dz.Jar.<.ki opowiadn w
kilku r01Alz1ałach o przesi.lo!lci
miasta. S:c brakuje w niej naWl'l anc dot. Uz.iwllem Ilią
Wyd. L6dtkicmu, Iż wyd.alo
k.~; 11L.kQ wlcdwic w IJ.000 l'iZ.
W tym mku nfc dz.iw.I<: &IQ
jtt;i, wy<lmvcom: dotąd ta sym•
patyczna i tnnia książecz.kn nie
roz szła .s' i:.
, lóJ li 1fo! - myślę &Obic --'
gdyby
podobnie
nnp'Mna
k1> 11tkll traktowała o War.s?.'lw ic. 1\ rakowic, Lublinie C'ZY
"·roc!a wiu miałaby już :ie
2 wY<l!!na. Po (V> ~a się
gać nt i>0 te m last:1 fi Płook
ma mn! .i. ni:l: 40.000 mlocrr.knt'icow, a przc>c'et jc.~ll•m przekonuny, ŻI' to7..kupiłby w kroti;zym lC'rminio podobną ksią:i:
k<: o ]'locku.
('o sic: więc dzieje z f;entvmrnt m J0<lzlaków do swoje o
m i n sta~ .lak wygt;1dają z.aintere. wanin mi zkł1ńc6w tc~o
dtttcgo najwięJ•$ZCgo
po
"·arst.awic mia.'!111 wobN:
.s-...·nj J przc.o;zlo:!ici I Od?.ir ~ą
owi. u.stnwlnczc: gdyby zcch ich zmntcrc wać s i<: w.pomniann kslI1ik11. już bv jej nakhtd h. ł wyc1.erpanv'i
Rtnwimn pubil<'Zn 1l' te pyt.an l:i, howirm sam je.slcm wobeo
:nkh bezradny. nJ.e umiem na
nil" o(lpowiodzlcć.
Mv l<: !)02...'l 1vm. 7<> odrr>O·
w i 1• lź nic jest l11twa. a w !f\7.e
sic: ona 7. z gndnlcnlem okrr.t41C'nta i zl<!Pnly('kowanta odb orcy d•'>hr kultt1rnlnych w m1r;r,ym mle c c. Udyby fok tę
.sp•aw <'hoo rai P'>w. 7.ntc i
doltłndn r prz wcnlylł>wuć. do<'Jl'rnjqc do ~j~Jngów, dtl•'nnlkarzy i literatów, do inteltgcncji praeuJ;1cej, do roboln .k6w I dr.lelnczy spoleczno-pnlltvcznych I W I< · ch bowićm
trj wd1.1~<'7.nl'i ks 11i:t'Czki je ·t
oo~ n pirOIWd<: bnrd?JO n!epoko..
jqccgo.
I'rzyc:>:yny, składające 11!<: na
ten ]().~ s:i na pewno romnni1e
i zlotonc .• Jedną z nich znajduj<: - n .o sąd~. aby MJ-

„Rozważania

o historii''
.JPże11 z·nacie rzadką radość •ptym1C<l z obcowanlli
z myślą m:1drą, samod7.l"l·
na I nraw l edliwą. synl ty-

zuiflca bez uronienia cz gokolwl k z różn stronny::h,
szcze~ółowych r.acji pr~ słnnc.:k, jeżeli dana Jc·t wYm
jeszcze łnska ustalania swe.c:o st.osunlrn do świata 1
dorabinni;i się włMne.1 o nl:n
prawdy, jcżei1i niedawny
okrc ~orricvch .sporów o
aprnwy 7„1sndnic7.c na zol
epJki J;ljoruszyl WD;t; choć

ważnioJ&1

- w samo! ksią!
ce. Oto Duninówna pr1..ypom !·
na, iż po powstaniu styczniowym m iał w ł'A>dzi pow.stiu~
1nstytut Pol : tcchnic.-zny, d11!<:kl któremu miasto już w(C(ly
7.llN.vnnloby tworzyć wla1m
lntcllgcncJ<:.

.......„„„„„„„„„...„„„„„„„„„„„„„„„..._
Złożysz łatwi•/

egzaminy,
gdy

znać

będziesz

„MIESZANINY''
Gmach owej Pollłechnlk!
m!al iSilimąć na te.ren eh. m11nych num obecnie jako parlc
im. RiC'nkicwi<:za. Poczyniono
wszystkie prl.ygotowan ia. Nlct;iklv. w ootaLnlel chwili d.nl kl
i wro~I l' <-·Mburl! .• zreflekV>w I RU) " , wycofał Si<: z tej
i;pruwy.
.I k~o n i!'powetowana 11zkoda I l'rzC'cl eż, 11dyby powstał
ów Instytut, f,ódź m !alnhy
11woj11 Intel i gencję o wcale już
omsz.nlym rodowod1.lal

Przegla,d prasy
llttstrowany i znanu w swolm czas/<' tyoodnik „Swiat"
przynosi w jednym z 111tmer610 z 1906 roku wiersz
Antoniego lAnl}l'(}O „o WAHSZAWIE":
wyJl'rhał z
już nazajutrz

Warsz.awy. C11l'kał malo-wl<'lo
ws:r.yuy .leito t>rt.yjari<'le Rzeklb:v·. zanotowali każdy w &wym karnl'cie:
Jan wyJl'rhal, a 7.ałrm nic ml\ go na hvl<'cił'.
Jan umarł. NI w kawiarnla<·h, ani go pny kart!M'h
Nie widać! Znikła pamięć o nim nawet w :tartach.
Zatł'm Jan próżno listy pisze do W1m1zawy
O gotówkę w redakr.Jarh, o n11.Jżyw11zc 1iprawy:
Nikt mu nie odpowiada! Toż byłyby dr.lwy
Pl11nć doń, gdy wiadomo, że już Jest nlctywy.
Odpowiadać na owe listy nlrho~zc:i:ylta Toć to jest obłąkanie, to metafizyka.
I patrz<'lc, <'o Rlę dalr,f w tł',I hl11torlł święci Jan umarł nie n.i. żarty - umarł z nlł'pamlęcl
War11:r.aw klr,1! l'olł'r7.<'hlon:v :r. clala od rodziny.
Bowiem pamh:ć warszawska nie trwa I rodziny.
Jan
A

KAT,TKST 7,ASTC7,T(A

(Z
Ach,

Do

łlP.i

puścizny

poetyckiej)

z...

razy ci mótdlem:
przez rzPkę nie cltodt z tum rzcinłktem,
bo 1pl11nLeaz rarem z ruczn11m Hem,
od11~ on zakluje clę kozLklcml

W dotychl17. .!'owyr.h odclnkarh nasz<'go cyklu !!poro
powlrdziane zo lało o o 11\irnięciach zasłużonych karykntun:vi1tów z zr polu tygodnika „New Yorkl'r", o stworzonej pnrz nil'h „szkole''
humoru ry11owane1:0. Nie wyjaśnlll!lim:v dotąd, 7.c w USA
lstnl<'.le druga taka „szkoła",
•tworzona przez humorystów
z pi11m „8aturd y Ev 11lni:Post" I „I,ool"'. l'nt;fi;ły one
dawny!•h w11pól)>ra1•ownik6w
ma.garynu „Collicra", kt{>ry
przed kilku I ty
tirze t ł
l'lię ukazywa<i z 1>owodu trutl
no.lic! flnnn owych.

- 803, 89ł, 895, 896~.
Oba tygodniki prezc.ntunytelnlkom humor mniej
Intelektualny I rł'flcksyjny.
nli cr.ynlą
to
rysowniry
spod znaku „New Yorkera".
A ~''ięc - bard:i:lej (",.o:ytclny, _ _ _ _...._-...._ _....__...._ _....__._......---~-------

ją,

Ale t11 b11laś taka plocha,
i!e co wieczora szla§ po kladce,
wierząc, te rzeźnLI' ciebie kocha ..•
Lecz on o mięsnej mullal jatce/

rhoć tri często

~QOOKI ANP/l(ONCEPcyJNf

Wrd~wntctwo

Barr11nieckł

Prasowe „PraH

Ad«'• rf'<lllkCJI; L(lcl1, Ptott ko wska 96.

rei.

Uł-71.

1i:czn1tt 1,- •L kwartalllla aa.- u.
RN1nkcJa ntP 111mńwlonvch r1:kopl•(lw. nlf' zwraca. C Prel'\u•
meralfl pr1yJmuJ11 W"1VSI l<I" o1Heńwk1 pocztowe, 11~1ono1zf'
oru PVPIK .,Ruch" - LO<lt. Ili Rnt''"'""'llll 11. Konto PKO -

Waru 11<1 prenurnPra1y: ml

Onilr

„

HTI • runae7.Pnll•m na , ndglosrt.
W „Pra&a" ~ Llldt. żwirki 1', Z. 770 ll, H.

t..ódt

t

-

trochę,
przcczyt.nJct.e
„Rozważnnia". Jesl w

te
nich

bowl m żarliwość pełn<'go
zaan'1'.nżowan1a

we wsncił
I rozwaga. zro<lm·
na :z wiedzy, szerokwJ persP ktvwy his·t· r.vczn '.i orn~
odpowiedzialności
lntclek·
tunlncj.
W swych .,Tioo:watnniach
o historii" KulR wychodti
od podst.tiwowvl'h
prob1~
m6w mclodolo~!cznych dy~
cyplin. Co to je t historia pyta - czy za edniC7.y zr b
faktów historycznvch Jed
znany, czy ,.fl1.yc:r;ny" fakt
hlstorycznv I jego !ntcrprctncla należ~ do dwu różnych
kategorii metodo! g :cznyc'1?
Co je.t motorem działai1
czes·ność

tt-t.

jr<lnostkl 1 ~rupy lu<'lzklcJi'
Jl:ll(k
ą :tn ndnlczo atrybuty hl tor.vczn go
myśle
nia'/ Obsz r I we~a spraw 'll
poruszonych n i<' de sic pncka:>.<1ć w krótkim wyliczeniu
i sicga znaczeniem dnlck·l
poz
teren
uprawlan .1
prz 7. I ulę dziedziny wlcdzv (ink znw :t.e u rasowc,qu
teoretyka). Zr 7.lą wyliC7.0nic nie l . t tu w kazent?.
T 1< t rozwa!eń ma wal·">r
autentycZ'n I wielkiej llt<.iraturv: ważne nie ogranicz
się do tego tylko, co a11tor
sformułował.

Oto wqtkl do cnn zdawnsię
wyeksploatowimr•
przez prasę: sprnwa ;irch łc,by

tektury,

sprawa

prawdy
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Wszystko się zrl"szlą hl •
alnlc zgadzu z podstawowym
założeniem
komizmu: każde
przda~krawicnłe
rodzi
śmirch. I odnosi
lę ta rPgula nil' tyllrn do portretów,
karykatur - lecz i do 1ytuacJI.

LAM

-

.!.1/1
..., ~

e,:::::'

~

Uwaira? Le-cli

J·crt.

obiektywnej
ut.ytcczn j,
kwc tte zwlquinc z prop "andą wszy tko to oceniane okiem naulrnwca, k'Óry nie poprz tnjc- na opl·
,ywaniu i oburzc:-niu. ale
p•óbuje doc i ekać przyczyn.
T wreszcie najwa~nlcj '1.y
probl m
<'lyczno - ~1>lily ~z
ny: pojedynek raci: na 1 •
mat miej ca cr.lowlckn w
świ cle. stary i w! lokro ni
wulgnn-zownny
p •r
mli:dzy zwt1l nnikaml nktywn go dzrnta111a a 4udźmi
o czystvch rckaeh. Aczkolwl ;.; nr blcm t n -... •buclrn
w c:ilym drnmaty:r.mic donicro w o tałniej. wyzwolonej z wcdz dcl SP9ko.i nc1n
prvfc.sorskicgo wyk! du, d>-

~

~...-.;i:i.o'I.......~ •.•

clyD

Rtych l"lrmcntów - rodr.l argrot.e kę. Scinadrze\ •o j st 11rzrs 1 nlr
'iCl!(IC, nal' ·oza. trwa 7.byt
długo, pies jt•st
pr:r.c a.dnie
wstydliwy, d1loplcc na hu. ławce łatwo
ię domy·
śllć zbył wścibski„.
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ryzab11wną

Rys. Karol

111

' ,,,

br;i; sperjaln:vch gl1;bl tllmofk:myl'h, ale
t>r7.ysł~pnl<"J57.l". Krlitko mo:i.na to okrl"śłić Jak-0 hołdowanie };onwen<'Jl ,.gagu".
Clyd<~ I.amb Jem e7.0lowym
przed ·tawicll"lcm tego nurtu, ubok omawianego nicgdyś w naszej rubryczce Tom
lfonder.:cna.
I.amb bud11!c
ko1nlzm :r. rll"ml'nłciw zwycza,Jnych, codzlrnnych: ścinanie drzewa, chloJlirc na
huśtawce l'fc. Alt• wyolbrzymienie,
doprowadzenie do
jaki<'Jś
pricsady tych pro-

f..ódzlca"

l''l,11 I\\ 11I1

011arty na
karkołomnyrh, absurdalnych
konwl"nrjach.ltalinlapodtrzymywana jr t w obu Ismach lmnsokwentnlr; J czytt>lnlk znaj1luje tam dowcipy-

I oto sk11tkl: placze matka.
bo ty przebywasz gdzieffe w za~wiatach,
choć znów przez rzekę wietliie kladka,
chod znowu lato cale 1w kwiatach/

fte<1A.1ule lte pdt. C WydHwoa1

Co się tak iaplsz? Nie wldzlale.A
nigdy wstydllwearo Pła

kumentaln J dziś, bo p0chodzacel . przed kliku lat ooowicścl <iła có
t.kl, trudno
nie r. uważyć jak o
sja t.J
na iwat.niej11zej snrawy trapi
aut ra przez wszystkie kar.
tv rozwa:!ań. To prawda,
kslał.ka Kul! j st moral!tf'tcm, ze w zy:1tklm staboś·
ciaml tego ~atunku. Al j ~t
to morallt t ~Io tący potrze.
bę uśwlndomi nla l dziab·
n.n. A l i<'l racje 1111 wątłe?
Sami dopowiemy obie t tę
rnclę o tatecmą. która Je!t
7.bvt banalna. bv autor móal
io zopl ać w swych „Rozw„żani:ich": już gam fakt uclcstniczcnia w życiu jest •iziałan

R rAc.la do tatecr.na.

W u.oartcj walce prz.eciw

•

'

mitom-historia j S't nieu tanną walk cz.łowl('ka z
mitami, które m tworzy to jedno powstawia
Ku:a
ni naru zon.e: l<icę lizlal11·
nla. zabmple<:zoną przed

kooformizmem

obecnośc111

cz.vnne.l t sprRwneJ śwlado
m<ltcl i trudnym. 11njbar„
<irle.1 ludtkim obowiązkicin
codziennego wyboru.
W. G.
Witold Kula „R~ał.anła o
hletc>ril" itr. 296, PWN, cena
2a zL •

1

n'lp.isać o
krótkometrażcwych.

tym razem

NIESMIAŁEK

Chcę

filmach

dwóch
wypro-

dukowanych przez Wytwórnię Filmów Dokwnentalnych w Wauzawie.
Ich tytuly: „Karuzela łowicka" i
„War&Ulwiak w K:ijow"ie".
PiEl'WSZY z nich jest dziełem twórców ws~sająrego filmu - plakatu
„Uwaga chuligani" - Ho!fmana l
6kórzew5kiego. ,.Karuzeia łowicka' !
przemawia oo wldza jedynle obrazem
t dźwiękiem , bez 6lownego komernarza. Film zawiera tr:ty elementy ~
satyrę na pseu<loarty.s~yczne wyroby
plastyczne ł:w poistaCJ „Ko6ciuszków
I pudli 6tojących" we wszystkich kolOl'ach}. Drugą warstwe obrazu stanowi element !olkh;y.styczny, dotyregionalnych .strojów i tańców
-ący

Jak wiadomo - krakowski publicysta i peta Jerzy
Hordyński, wystąpił w f ilmie „Kalosze szczęścia" kreują<: p06!ać erotomana. Udało nam .s:ę uzyskać fotos
z owej - epizodycznej niestety - sceny, którą krakowianie
oglądali r1. niemałą
•
satysfakcją.„

EDWARD ETLER

rytmikę
barwną

i

'

dZwjęko•vą

łowickich. Trzecim wre.szcie elementem ,,karuzeli" 6ą impresje barwne
I dzv.'lęk'Jwe. Impresje te przypominają w pewnym 6topniu filmy Mac
Larena lub Waśkow.skiego. Gorzej
jest z dŻ\\'iękiem, który polega m. i11.
na komentowaniu przyjazdu tury6tów zagranicznych muzyką jazzową,
2aś 6WOjsk.ich grup ludowych muzyką lu<lową; C'> za banal!
Na pierwszy rzut oka „Karuzela"
obywa 6ię bez cudów. A jednak ten
film, to !lie tylko sama publicystyka
ilustrowana
barwnymi
zdjt;:ciaml.
Omawiany film to - także. a nawet
przede wszystkim - zwarty utwór,
do.skonale zmontowany, p<JSiadający
6W?ją

ze wspaniałym fina!e:n. O jego wartościach utystyczn ych śv.iadczy niewątpliwie
wyróżniC.'1 i e
na niedawnym Festiwalu Filmó·.v Krótkometrażowych w Oberhau<cn.
Drugi film - ,,'\\'ar.sz.awfa.k w Kijowie", =tal zrqalizowany przez
perskiegn i Fuch.sa - bardzo p:id
względem formy na!7acji
filmowE:j
przypomina interesujący film Andrzeja Munka .. Niedzi-elny poranek".
I tu i tam ukaz.an·'.> życie miasta na
przestrzeni jed.Tlego <inia. A co do
wartości .,Warszawiaka w Kijowie„
- to ów film je.st cen:w przez swój
materia! poznawczy. Stol'.cę radz'eckiej Ukrainy ~o bez zbE;d."lego
pat.o.su i monumentalizmu . jaki czę
.sto v.>iał z fllm6w tego r<>dzaju. Jest
·wiec Kilmv z fasadami i k:>Jumnami,
" obok Kijowa oozi:7.1;dnych i nowoczesnych
bloków
mieszkalnych.
Oglądamy mia.sto 6Zernkich, piękn-ych
arterii komunikacyjnych , obok wą
skich uliczek z ubiegłego wieku
l carskich pałaców {budow;-.nych m.
in. dla na.sz~i::o króla Sta.<ia prz.?Z
Katarzynę) . Jest ukazany llum bez
ustav.iania ludzi w sz.ereu wedluJ
urody i ubrania. Widzlmy Judzi .starycll i młodych na głównej arteri.l
Kreszczatiku i w cr:rkwi św. Andrzeja, zapalających przed ikonami
thude św:!eczki 7.a trzy ruble. Odkrywamy wrE'6zcie ur-:·dę kijowianek
(we wcale modnych sukienkach 1
skąpych
ko.st:umach
plażowych}.
Ukazani w tym filmie ludUe stają
&ię nam bli&'y.
„Wanz.iwiak w Kijowie" - to
przykład dobrej, filmowej publicyi;tyki na temat życia ludzi w Związ
ku Radzieckim. Film bez k>turnowośct i wyśwjecbtanych ogólników.

u o
T
czyli strip-tease
z Wysp Pofuial1twycb

y

metę,

a

v:ięc

Np. picsenka oclśp'.ewana na dwa
glosy p.--zez zakochanyc:!h siedzą
cych na płocie - musi wywrzeć
n:ezapornniane wrażen:e.
Mógłby
pomyś!eć ktoś, że zam'erzam wykp:ć film Gardana. Ale
to nie prawda. Wprawdzie „10%
dla mn:e" - to nie obraz o malvch
nawet ambicjach artystycznych ri:emn.:ej teraz, po 27 latach - wywołuje on m '. e.sizane uczucia, a nawet
wzrusza. 11.Uody Lopek Krukowski,
mło<ly Wład:ro;ław Walter, obraz.ki
Starej Warszawy, a także &w wczorajszy dowc:p sy <uacyjny. gdy z
~. PIOTBOWSU
góry wiadomo co łx;dzie dalej ...
Potem naiwno,;ć anegdotki, proś
ciutka intryga rozegrana z teatralną celebracją szczegółu i \V"reszcie
obow:ązkowy happy end. Ma to
wszystko swój specyfiC7.lly smak i
jest w jakimś ser..,:e niepowtarzalne, a prograrn()wa komunikatY'\·ność filmu zdaje .się spełniać niejeden z modnych postulatów.
„10% d!a mnie'' opatrzyć trzeba
•.
. .
komentarzem. Ot \\idać, że już
.2ol1edawn;:> te!ew1zia ~rz.YPOin- przed ćwierćv>ieczem był film poln:ała
dawny film prodUKCJi pol- ski na trop e wlasnej ,.sZlkoly",
skiej, ii:ealizowany w roku. 1932 własnego ,,sposobu·•. Jakim by on
pnzez Jullsza Garoa~a. Ten film, o nie był ów sposób - był jednak i to
tytule często wspominanym p;zez nie -ulega kwestii. Rozejrzyjmy się
nasze mamy („10% dla mnie"). czy inne - świetne dziś kinematostanowić może przyczynek do zaj- . graf:e - wyszły z lepszych tradymującej .dyskusj~ o. narod~wym sty cji? Niektóre cechy dawnej ,.szkol~ naszei komedii f1lmowe1 z lat u- ły rodzimej komedii" przetrwały
b :egłych.
do dziś w st~e szczątkowym, inPrzede wszvstkim warto zwTócić ne zni'irnęly bez śladu. Tak C'Zy ouwagę na koncfpcję reźyserS'Aą wak wspomnieć . je można z łezką,
rzeczy. ,.10% dla mnie" stanowi ale t!'Ze~a ~y m: ~ po temu pe\\~;
przykkd - i 1-0 klasyczny nawet - ud?g~nien:e. ~oze by tak wznowie
filmu cperującego ~posobem poży- ktorys z filmów przedwojennych,
czon~'Til
z
operetJ...'i.
Ciekawe! sp:r~~z!ć nowe kopie i pu~cić z
Współczesnej filmowej krytyki by- obJasmaiącym komentarzem? Konajmniej n ie niepokoił fakt. że ak- P.ia „100/o dla n:nie" nie w~·dała r:ii
torzy, na!częściej w duecie - pnz.e- się na tyle zruszczona, aby me
Q-:v-·ają co jakiś czas \\·~·powiada- można było sporządzi~ · k?ntratypu.,
nie kwestii prozą i przechodzą do a .uzyskana· ;za małe flen1ądze prekontynuowan:a dialogu słowami m:era -: wielu. ludn?i:n mogłaby
melodyjnego tanga. Ha, ale tu nied'JS!.arczyc prz)·Jemnosc1.
na śpiewaniu, które

!\;
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P. Leonarda

jubil

•

Zawisławskiego

I

Pan Leonard Zawisławski. tibecn:e ke1rowmk montażowni PWSF. pracuje w kinematografii od roku
1908. Początkowo kino-mechanik, później laboranł
a wreszcie operator filmouy, miał p. Zawisławski jedyną w swoim rodzaju szansę, za którą wiele daliby
piszący kroniki polskiego Oiom. Obserwował przecież rozwój rodzimego kina i duż-0 mógłby na ten
temat powiedzieć. A trzeba tu dodać. że ten znakomity w swoim czasie operator, autor zd~ć do wielu
popularnych niegdyś obrazów (m. in. „Ziemia obiecana" i „Dusze w nien·oli" z Solskim, liczne kroniki,

i ciekawa.

reportaże itp.}, zdobywca medali .;za najpiękniejsze
zdjęcia krajobrazu polskiego" i wreszcie człowiek,
który zwiedził spory kawałek świata - legitymuje
się dziś życiorysem stanowiącym gotowy prawie wą
powieściowy. Była by to książka jedyna w swo-

tek

im rodzaju -

Chociaż wchodzi tu w grę pięćdziesięciolecie trudno jednakże - mając młoilą sylwetkę pan;t Zawislawskiego - uazwać go jubilatem. Można mu jedynie życzyć długich jeszcze lat pracy w umiłowa
nym przezeń zawodzie. J to czynimy z przyjenmością.

chać z zainteresowaniem, jako że
Dwa zdjęcia, które reprodukujemy obok - pochobyło nie było sopran w „lOC/o
dzą z tygodnika „Swiatowid". Pod pierwszym, publidla mnie" należy do Toli Mankiekowanym w roku 1931 - redakcja umieściła nastę
wic'zówny. Dodatkowym atrybupujące słowa: „Leonc.rd Zawislawski. operator filtem sytuacji jest jeszcze miej5Ce.
mowy, wyróżniony przez Komisję Ministerialną za
najpiękniejsze zdjęcia krajobrazów polskich. Nagrodzony za wysoce artystyczne zdjęcia medalem na
Wystawie Międzynarodowej Foto Kinematograwybuchnąć lada moment i to z podwójną (przynajmficznej w Warszawie. Os!atnio sfilmował „Dusze
niej) aktywnością. A owa podwójna - jak .się rzekłow niewoli", reż. Leona Trystana,
- aktywność - znajdzie podstawę w pomyślnej okoliczności. iż film polski ostatnio pozyskał sobie kredyt
zaufania.
Tak się w skrócie przedstawia sytuacja. Wrocław nie
rezygnuje z własnej wytwórni (bo i dlaczego?). ale ją
będzie rozbudowywał. a Warszawa w ten lub inny
sposób postara się o własną. chóćpy prowizoryczną (jak
ta, która powstaje obecnie). Tedy j Lódż po\v:inna
przedsięwziąć zasadnicze kroki! Zachodzi jednak pytanie. czy rozbudowa ośrodka przy ul. Ląkowej stanowić
może o rozwiązaniu problemu? Pamiętam, iż swojego
czasu mówiło się, (a bylo to dawno temu, gdy \Vytwórnia była jeszcze szczuplejsza!), iż teren przy ul.
Ląkowej sprzeciwia sie zamiarom modernizacyjnym.
Oto i meritum spra'll.7, „Odgłosy" miały już przyjemność publikować słowo o planie urbanistycznym
miaSta. planie mającym na uwadze rozwój Lodzi i jej
perspekt.r-.vy. „Odgłosy' przedrukowały nawet gustowny rysunek, a niedługo potem autorzy planów zostali
usatysfakcjonowani doroczną nagrodą i dyplomami
w czerwonej okładce. Tymcza~em ów plan nie
uwzględnia potrzeb przemysłu Iilmowego, ostawiając
na ten cel eksploatowany już do granic możliwości kąA oto komentarz do drugiego zdjęcia: - „Leonard
cik przy ul. Ląkowej.
Zawisławski. chlubnie znany operator filmowy, mistrz
Toteż więc mamy jeszcze jedną sprzeczność. Ambicje
swego zawodu, nie cohjący się przed najbardziej nienaszego
miasta.
które
chciałoby
zachować
swoje
nieba·
bezp1t!Cznymi zdjęciami. nawet na wysokich szczygatelne znaczenie jako centrum polskiego przemysłu
tach tatrzańi.kir.h. P. Zawislawski jest jedynym narfilmowego - przekreślone zostają nie tyle apetytem inciarzem - operator-em",
nych miast - co ostro zatemperowanym olówklenl
własnego urbanisty.
"' -

można ścierp:eć. względnie wysłu

kończy się

•
dla mnie

procen'

•llm

~l~~J

necz jasna n!e

kają na przestoje które miewają gdy zbyt mała ilość
filmów skierowana jest do produkcji. Dalej wytwórnie
twierdzą. iż jako przedsiębiorstwa prosperujące na zasadzie planowania - winny znać zamierzenia twórcze
Zespołów choćby na okres roku. Na to Czynniki sprawujące opieke nad Zespołami powiadają że trudno zaplanować kiedy przyjdzie komuś do głowy pomysł
do b rej filmowej rzeczy, a także - kiedy 'ó w pomysł złożony zostanie w kształcie scenariusza. Zdaniem tychże Czynników specyfika filmu pozwala na
stosowanie taryfy ulgowej przy planowaniu produkcji.
(jako że filmy muszą się pojawiać na czasie, co w sposób oczywisty sprzeciwia się przeze.memu magazynowaniu scenariuszy w szufladzie).
Potem dalsze sprzec:ności. Do niedawna Lódź sta·
nowila jedyny w kraju ośrodek filmu fabularnego. Powstała jednak Wytwórnia Wrocławska, a ostatnio za·
lążek nowej V.'Ylwórni narodził się w centrum Warszawy. Jest więc zrozumiała sprzeczność interesów
trzech miast: gwoli ścisłości wypadałoby nadmienić, że
zdaniem \\iększości twórców ostateczną rolę mogłaby
dopiero odegrać nowoczesna wytwórnia położona
gdzieś między Marszałkowską a Nowym Swiatem,
względnie opodal Białołęki. Była o to w swoim czasie
ogromna awantura, z apelami, prolestami i ingerencjami włącznie, jako że ambicje pozostałych dwu miast
poczuły się tym projektem dotkliwie ugodzor!e. W rezultacie głośnego sporu projekt został odłożony na lat
p!ęć J••• nieZ\\·łocznle przystąpiono do doraźnego latania sytuacji. Stąd nowe, rozliczne adaptacje, które
są rozwiązaniem obliczonym :na dalszą
awantura o nowoczesny obiekt gotowa

„Zagubior!y Kontynent", kl l:olor.:nvy, panoram:czny l st~
reofoniczny film dokumentalny pro:iukcji włoskiej, mówiący
o dz!ejach wyprawy pcdr6żniczo - uaukowej, płynąc<;>j
z Hong - Kongu do Syjamu. Dzieje wyprawy, to w „Zagubionym kontynencie" trochę temat filmu. ale więcej p;-etekst dla pokazania \vysp podrównikowych, kraj ; wców
w negllżu i egzotycznych obyczajów. Jest to film z rodzaju
obrazów dokumenta1'nych ale inscenizowanych. Nie rośc.I
s~bie przesadnych pretensji artystycznych., ale daje v.;:amian sporo obsenvacji z mało znanych nam części naszego
globu.
Na zdjęc:u: jedna z bohaterek filmu.

• rocławska Wytwórnia Filmów Fabularnych
postradała halę zdjęciową. Hala zapaliła się
i spłonęła, ponoć z przyległościami, ale dob• ·rym trafem bez sprzętu i Judzi. Przy nakręcaniu filmu łatwo o taki wypadek. Wprawdzie taśma filmowa bywa już niepalna, niemniej bądź
to praca w wysuszonych od gorąca dekoracjach, bądź
obecność wielokilowatowych reflektorów sprzyjają
nieszczęś!i\\rym
przypadkom. Stąd rozliczne środki
ostrożności, praktykowane w przemyśle filmowym, ale
stąd także l straty powodowane pożarem; (przed którym trudno uchronić się w sposób całkowicie pewny}.
Niedawno dokręcano film pełnometrażO\\'Y w pożyczo
nych salach Pałacu Kultury i Nauki. Mała nieostroż
ność. i rozliczne, z takim zapałem dyskutowane („Przegląd Kulturalny!) plany zabudowy śródmieścia Warsza\\'Y Cuwzględn!ające obecność popularnego PEKINU ... )
- okazałyby s: ę nieaktualne. Zło czyha.
Wypadek wrocławski prowokuje jednak inne refleksje niż pomstowanie na tylekroć już nieprzrchylną
wolę bożą. Wypadek ów przypomina o kluczowym problemie polskiego przemysłu filmowego: o prowizorce.
Nie zapominajmy poszkodowana Wytwórnia powstała dzięki zaadaptowaniu wnętrza budowanego dla
innych celów. Teraz, po pożarze fachowcy zapewne
orzekną, czy miało to swój wpływ czy nie.
Kiedyś robiło się u nas 4-5 filmów rocznie. Teraz
się robi kilkanaście i więcej. Towar,;yszą temu sprzeczności. Wymienmy najważniejsze: Twórcy skarżą się
na „wąskie gardła" w wytwórniach, (spowodowane
&lokiem w „miesiącach szczytu''), a wytwórnie narze-

