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aby
i tak
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TYGODNIK ŁÓDZKI

rzecz o motoryzacii
Dylem w Mielcu, w Biurze Konstrukcji Przemy łu M()tory'zacyjnego w Warszawie, w Rtzeszowie, na żerainiu i w
Szczecinie. Wszystkie te punkty są jakby małymi warsztncikami polsklcj kuźni motoryzacyjnej. W każdej „pichci"
fl lQ .inkiś problem 1;amocho<lowy, który m11 podobno uszczę
śliwić kraj i 7.Hlalw1ć csprawę polsl<icgo samochodu czy pojazd u rnechanicz.nego,
Ludzie chcą jeidz:ić, mieć
wła~ny samochód tak Jakby

17.a mało m ieli kłopotów i
zmn rtwicr1 o codzienny chltb
i dach nad glowri.
to dowodzi? BeiCzeg
snornic jednego: że szybk;J
zn lal wiliśmy problem cmeradiogarnka,
ltownn<>go
.aparutu, c1.y nawet tclcwi7„ora i wkracn1m)' w nowy
Już
samochodu.
et.a.p d1.is fa i p11tr7.y sic mnie.I podl',jrziiwie n.a pojnzd mechaniczny, opatrzony Htcr11
„Ił", jak to czyniło ai<: lnl
kilka ternu. Zrc~zta w tC'j
chwili nic odróżni s!c; iabłicy wozu prywatnego od
Silmochodu
czy
ito~ówki
tółużbowcgo.

W ubiegłym roku krajo„Motozbyl'" sprzednl
· wy
rprywatnym <odbiorcom ponnd
10 tys. wozów rodzimej i
produkcji.
fimportowanei
nicbawC'm
PKO rcjestl'tlje
posi!adaC7.a
slutyslęc;mego
.

książeczki

oszczQdnościowcj,

samochodami.
o:>rcmi owane.i
tysi<:CY
A więc okolo 100
ludzi ulokowało swoje 0po 6 lub 9 tyszczi:dnośoi
sic:cy złotych w zamian z:a
e1.an. <: wylosowania I woz..u
na I.OOO lub 1.500 książe
czek.
Narodowa miłość do ko111 ia kawaleryjskiego przcrodziw • l ę w miłośc" do konin
mechanicznC'go. Dliś nasze

zą

koo'ki, zamoko cie
f)Od jakiikolwlck maknic:te
byle by to była mafką skn samochodu osobowego l
własnego.

„Mo'u··
dyrektora
który rozkłada r<:C'e
1 mówi: panlP., co si<: dzie„Oktawie'
Przyszły
je!?
(nowy m rdel Skody) 95 ty91ecy gotówka, kolejk11 w
Znam

~bytu".

~iurzc sprzedaży

jak

~ cy„

trynaml w „Delikatesach".
W tym roku pllln przcwid11je sprzedaż około 15 1y ięcy
(rnówic tylko o sarnoch ><lach dla prywatnego i1ży
tlrown:kn) wo:t.ów krajov:ych
i wgranicznych ...
Przcpra~zam, ale w tym
mk.i cu mus7.ą zmienić tern.
Wszystko powyższe d 1tyclylo k,miunktury, wpotrzcbowanill, którc,go może nam
poz;izdro~cić każdy knpiwi .~tyczny pr r clucent sumoch··dowy. Gdyby Anglicy mieli
tylu rotcncjnlnych klie ·1 t6w,•
ogranicz ć
nie mu leliby
produkcji. A u nas prost<:
państwa .i t innczcJ. U na
jest Rada Motoryzncy jna,
i
ciało zł.iżonc z d >br,ych
fachowców tci
rozsądnych
branży. Ciało to które ma
rozwiązać problem polski<:!na rnzlc
go samochodu. w sposób fachowy i umit!.ic;lny z.awiązl.1.ie go. Chwilami boje: tvic;. żeby z tt•go
nic powst.1ł
zawiązywania
wc;zeł gordyjski.
Pokaz:ino mi we ws.pornnianyrn BKPM sterty pl 11nów, ry unków, projektów
konstrukcyjnych nowych tykaroserii
pów siłnrków i
samochodów osobowych. T·>
zystko robili płatni i etatowi konstruktorzy, którzy
przez wicie lat zdobywali
w poitechniczną
wliedzę

skich 1 zagranicznych ucz~ 1 iniach. Wszy lkle te sztywne
papiery leżą sobie pokoinic w stalowych i;zafuch jłi ·ko akta tEiJnt' I poufne d1no1, i; na szer l<im świPc ! c
hula
myśl kon.~ lruktor. ka
i;wobodn fc, 1 trwa wyśc i g,
kto zrobi lepszy, lo!'i 1.y i
ll'l
nowoc?.eśnic.i zy p ~ jazd
<'orizicnny użytek . My m my
fllldĆ ~1otoryzacyj n q i st ąd
wvn lka pcwn ośl', że w pr wnuczci przy z!'>Ści bt:dz ic ~
mochód.
nw mieli tc:i:
l'roszG mnie 7.lc ni<' zrozumieć. N !c mam zam ia ru u wlacrnć .składow i Rudy M•lrnz
inrvzacyjne.i. ,J • zczc
je t to ze p:il
podkreślam:
wybitny,·h
sp0c.i alistciw o
kwalifikacfoch. Rraok w nim
jcdnak7.e ja nn s.nrccyzownnci myślJ dzial a n{a i bus.•li
w . kuzuj11cej wiyj'cic z g111rnoloryz:1czn problemów
cyjnych.
A mnżc nn drodze roz.wo..
ju mot.ory7.acii .st o.iri jakieś
111icpokonyw. Inc. obiektywrie
trudności materiałowe, mai;zvnCJwe nlbo :Inni:''!
M ~ ?.nn by tak S<Jdzlć, gdybv nie fakt, że przeocicż zarok l!l;i'i
planowaliśmy na
aż I milion molocykll. Tyle
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lntelig rn:J
codżie nie.
k6w ma,lący flWÓj r<1clowód
w 1noslej linii od Hipokra•

OSTRZEŻENIE

OSTRZEGA ~IĘ P. T. CZYTELNIKÓW, ŻE TO
NIE JEST „PRZEKRO.JOWA PSYCHOZABAW "
KTO WIĘC NIE MA ABSOLUTNJ::GO PRZEKONANIA, ZE .JEST CZLOWJEKIE:\I NORMALNYM NIECH LEPIEJ NIE <'ZYTA.
psyrhlatra nlcWyhltnv
mierkl krrt..cichm('r Jlod:rie<'horohy umysłowe na
llł
i cyklofrenie.
s<'hi·1ofrenię
\\'.>zystko byłoby w porz<\dku i <·ała sprawa miałahy
wylą1·z.nle 1·haraktrr spl'l'Jalistyczny w medycznej wil'dzy, gdyby ni(' to, że Krl'tschml"r podział sw1ij rozl'iągnąl na \\'lizy. tkkh ludzi.
Tych oczywi.~dc jC!IZ<"J.c normalnyrh - którym grozi (t•·
ewentualnie!)
wen tualnle,
i;1·hiwfrl"nla. - nazwał s1•hizot:nnikami. Zagrożonych cy(równit'f; rhwała
klofrenią
Bogu, ewentualnie) cyklotymikami.
Czytelniku,
więc
Jestl"ś
Wl"dlug Krets1·hmera, srhi:rotymlkiem lub cyklotymlkil"m. A wszyscy razem w
ten sp08Ób zostaliśmy prede tynowanl. I•'atalnle predestynowani...

• • •

n,asu
młodą 1 nlewłl'ln
płynęło od chwili gdy
złym
„opętania
jęl'i1•

ten.
Z na.sl"m
P<>gląd,

u-

podu1·hrm" raz na :rawsze i ostatf'l·7.nic zniknęło z diagpodręczników
nostyc-mych
medycynie".
„uczony1·h w
.Jak każda młoda nauka i 11syrhiatria nie oparła się
Jlokusom swych krótkkh do·
:świa1kzcń' l szufladkowania
Zanim rzetelna.
z.iawisk.
pra1·a
wlcłol<'tnla
żmudna,
badaczy nic skomplikowała
obrazu
t>ro ·lf•go
1iozornie
namnożyło
t' zł o w i eka,
się mnóstwo r6'.iny1·h t yp o1 ogi I, w których uczeni
widzieli ludzi <"Lęikicj takimi, jakimi chdtli kh widzieć, niż jakimi są w lstodc. W wielu dla dziatwy
przeznaczony1·h
. zkolne.f
propedeutyki
podręcznikach
dziś
spotykamy
filozofii
ludz.I na
J>Od7iał
Jl'SZl'7C
cholt'ryków,
sangwiników,
flegmatyków 1 melancholi-

:łc

w

·tworzył

każdy

się

człowiek

·1>osób n I ejC!lt w Jaki:
n or m a I n v. 'Że ludzi normalnyd1 albo nic ma w ogóle, al ho - jl' li hy hif) zu•
przy11adkit'm tacy
pełn~·m
to .iako twory
?.naleźli śmiertelnie nudne, nie 1117 stosowane <Io wspóliyda z
Innymi ludźmi. To zapewne
w trybie ogółn<'.f J>odrd1y
I samous1)()kofrnia.
W rzN~7.y sam<'j ą lmhie
normalni I (nic.! tety) nienormalni i tych plerws:iwch
- rhoc•iai sze1·egl kh wd' ż
jci t jeszcze
suzuplc.i•\
(na

sic-zę <de!)

więt•c.f.

O·

. kretsrhmnow kic I
prócz
s<'hizo- i cyldorreni1 długiP.
lata badań s d1iatrycznych

l
------------l
r--------------------------------------------------tek stu p. t.
oto
.'

.
'

Psychiat ria

;~

. .

.
•

•

. '·

nauką

począ tek

.

f./'

Jest

•

.

•

-

. .!

.. .
\ '

r

'

-

:-.~(·:."). . .
' I

~:: ~

I

'~··· ~~~: ~~f!.~i

'

I.

'

:~•••„

"

e wnę rzu atom wego wu n ''

••l7lll-------------------------------------------------------------..:
~

,....

czytaj na strome 5

"

Mam

znajomego ~ kate-

gori1 tych, co to z wiosny
na lct1icń odkłRdR.lą tenn!n
rozpo<·?.i:tla Jl I wojny świ.a
tow('j. I co mówią np. „ale
!m I~I !'tlhow r d7,I !u.I d'>
sluchu powlc<ldnł '. ów 21n117.CTl:ególn:t
rnuJdu!c
jomy

TAR.A - BAM,

I

g nam p<1wlerzyl honor ni\ re
•J>ol 1iw i jal rz:1dko lcicdv I które
wyJ).l!łnlnmy .Jrgo przykaTll- l:v k
iino, t1• od 0 tlllnirro , kic.I.
ni~.

11 d1t1ll1tan, w odr 1ł.·
bn• hutnik
11h·nl11 od „r.dun a chulłruu",
ho zdui1slli1•1{0 kodek u ho01•7,ywi~rie ma to l1y1'\ ho· 11orowrgo
nil l nic
Jnko
nor i kod<'l' n\ . Jh łez 'nln- 1nv1m11 uJe.
llY z od111n ·i<'dnhnl, aklulll·
n •ml p ragrafaml, z wt ra•
iraw
houorow
Cal
jącymi '' kazim·l·I, cu o(kcr k t jt'dnym z wit'łu przy.
m 1·z ·nić w obliczu d111li- kladc)w istni<'nia u nas manii
g 1uiw, w kazaniami na te· 11ropagowania
i
prost)·ch
mat nie r1.ucania 11a11i1•rki1w, oczywistvch nakazi1w I za·
gcb.ir nh~ trzeba i uslępo kaz1>w spi1lcczny1•h, pny powanllL mil'J-ica w tr<tmwaju sługiwaniu się wltlkodzwo1 obi tom d1:żarnvm I bc:A- niastyml a
irra<'Jonalnyml
11oglm w szc·1cg1ilno 'ci.
argumentami, stanowiącymi
ld1•ologiczną. zakaz(1w tych i
nakaz<'•w potllM.ulowc:.
oprac·ownnlc- „I odck u
no1·owc:o oficera WP"'.

r7.c.-kł z
- No, i co mbwlll·m
ni
triumf m i nic z t RO 111 wyjd7~ •'!
Pan z(lb11czy, en b dt.ic nA
j IC'11i. N1 dal m .-.le: sprn.
dy ku jl, 11lc
wokowuć do
wydnie mi s'c:. że kol"zy, t· •
j c z Przerwy w gcnc\\. kich
cbrad eh warto p·'dy-kut11w2ć nad 'tym, l'7.Y wy zło czy
ni w,y„z.ło cui; z 11~n 'V kkh
obnid.
Moim zdaniem, co~ w. •
W.7.•akże,
Niew;eJe
szlo.
mnic·i niż sic: ~pocil1cwali
optymiści,
\\' ęcej niż

l'7.

objawy po;,:ornle nlr r.kml\I·
utrt.ymuJqce
pozoi-nle
we,
le: w normil-. a Jednnk po11h1dah1rc p :v r h I at t 1· 1łl 14 l w a I I f I k a c j c; I to
a:l z dwÓrh powodów: 11rimu - 7.1' wz1łlę.lt1 na w11pc"1l·
1u·horwnic
ną 11rzy1·zync: ukludu 1u•rwow<•go: scc•1111do - v:e wzgli;1l11 nB moHlhrnu
wość 1>011ar. zanla sic:
I przy nleh•(·zrnlu 1>rzrjliric
w ~tan rhroni1'111y o ostr1.1•.i·
7.Yl'h ub.Jaw rh I brrn •
dzi<'jnym, luh bardzo wąt·
pliwym rol.owaniu.
1><11ornlr.
'J'e wł ni
stany, hęc1:1
normalno
pr.reclmiotcm nlniejszrgo ar'ykulu.

I

• • •
Wszysiko

eo

4 ln ll1.

w p.ikcie alJantycl<im.

W

Genewie

roku 1959
mi<'ll~my już pr:iwdziwe r<>7.mowy. Dwa tygodnie • t:-.czyła sic: genC'ralna dehata
n11<l r11d7.l~klmt prop 7.ycj11.
ml tr11ktal.u pokolow i;in z
ciwomn Tlllństwłlml nlcmlc·
rklml I n11d r11lm'm:11 1.11cho·
„paki tu" p1·c1PJZycJI.
dn!

uo

że

W

Jhli:-

Radzie"kieg11,

wy un<1ł

równic>:G
5 propozyl•ji" na któr Za·

powled1!11t, że 7.e
Ktoś
zjpdnoe7 niem Niemi<'C jest
t.ik J;.-ik 7. modlitWfl W. 'l.Y,'C:f
i<iG medin żeby ;:\t: do nieb.i.
tylko n ic 7łl pr dko. I
byl

w 1<'.1 gytu11c]I gr.nr.ruina
l'i'l(uA.I

w

l'!Prtt\l,'I

111 go ror.wł117.
n:eml~kh.•go

nit1

d~·

g ncrlll·
fll'

h 1<'m

1

mu htla 1lq z11-

nie w sprawie Betilna nlt ~

i;tało

po<ipl'.'11\ne. Ale wt>re;v
obu
stanowiska
~tron bard1.o sie 1,bli:iyły.
1.11cy~ć
Pozwole sobie
frugmenl kor pondencji ag<'ncli Fr:1n c Pr ·s:
„[>rojek rct~lzic:cl i, vrojek.t
zarhodni w tn:ech. p1rn.lctacll

pozorom

dot11czqcud1 Rerl111a zbhż11!11
sic; na tule, Źl' 11 ie istn il'je
trucfnoAć o~iąu11i •da J')olii~:tzl tit n: re•
uornl cmrJ.w zach.o.
d11kcję

j11t

rnrumlenia.

dn lcll, .zaopn.t r ente
d lnb/.nofri

Rozważania na przerwie
(1enewskleJ)
dnl'lWodzllH do / kulku. Z 1•
chc)d opl rR 11we 1·uchuby w
Jt.le<'t·rnc cnla NI •
Pl'll'MI
i)

ml · nn złudn .I nudiłel, ź
p wn Ao dnlit Zwit1r.c•k R •

prz U1rg11
NHD". A
polltyk11
c11ł
tymcl em
Związku R 1d;>;t ck! go nart'·
umucnl •ni
1<1\ 11n1t j 11l n
ocj11!1NRIJ, 1111 11trw11lcnl
tyc1m go p• t'i~tw niemi c•.
ldcl(o. ,J den k1)n kw ntny
ci11g od nnl b rllt\ l<h-h p·J·
p1·7.e11 p1·opo1ycJ zrnlin·~aJ11cc do podpilumlłl trul tulu
poko.10Wel{o :r. dwoma pllń•
fltwnml ni mlecldml nż :11
11.11ne.t O newy, l(<liJlc \(fi l •
NI micx:kl I
dla d •l!'gucl11
n publlld l) molo· tycz.nP.,I.
hrui;i! c I po!ll)'l<I rnd·d '·
kl I w Nt mc1 h lo niociopuncr.enlc do RtMmow .I ml·
NI mleckleJ H •
lłtHy111cjl
Pllbllkl Jo' d ralnaj, .
A 1.uchi'i<ł? Znch6d ma do
wyboru nllm Niemi kĄ H •
publikę Ft>deralną z entą jej

z

17ar-

oranril CJcJI du.:

prc>11n ga Mii
ł
d11wers11Jne}''. Kore pond nt
" ni wątpliwie
,,FrAnce Pr
sedno t1pr•w1.
w
1r11fi11
I ~ni Je w t J chwili mo1Ł11.
wo8ć o I gnlqcla poro7.Umlenla, oi;iren!czon go I tymcr.1t•
w
pl'l1w.umleni
ww 110
pr.awle B rllna. J'loro1.umle.
nl11, które otwo1"1.yloby il~·
lone światło cil11 koonfct· n<:J1
n11 t17.t'7.yoe'C'. W Gen~wlo to.
C?.yly ti!q pt•awdr.!we t'Ok:l•
wani 1, pr1. rwe w gein~.
w kit'] konfer n~jl nie r,o..
do WMłll&l11 wyl<ol':t.y11t11n
.l mnych ataków I Ot'lkartoń.
rlldll cke 11tele wyr t•rn
łO7: n• <\t.lt'j l1R llUikC
W
n w ltl J konr roocJI.
1t•er.~11Jn11d1

.JOZEF l.ERENBA UM

Generalna dy&kugJa ni

tvc·h

11 honi)u; wvt11c n le w broi\
.zl/.lw1ldowa,11,1t
'/dn~11rt11q,

końc1.vć

nlc7.ym.

To

byl11

(Jt"l("d tAwlc11I& w
wol, ta
tc11tr1 nal'odc'>w.
Z problt>mu nicmleckle>IJO
mot.nit I tl'zOb wylu kłlć i
11pra ·y, I lor l(ro~11 kl'lnflll··
1 m, klórc r.11 nn)bflt'<'li.le
n Ich•
Do nich
7.łlP' In .
B 1·1.n,
przede w~zy tklm
N11d 1ym p1·obl mem dy ku11J11 toczyła 11lc: !I tygodni.
NRD z kła w Ge.icwi
równe pozycji) x Ni ml cl 11
R nubMl<I\ ~ deralną. Stolik
NHO nie był mnl 1111.y 0.1
1lolllu1 NRF, a rot le '1lc
były 1(01 P7. iio l(atunl<u. Znu1.11awnć·
ni
chlld m~e
NHD, .l(dvf. g tvm mn· ni m
uznu·
ró~nli- byw11. U~A ni
.li\ Chin Ludowych, NI mlc-

cka

RepubUl<n

I• ro ruin

t

w
uznujc Pol Id, .al
ni
V.
dC!hl'Wio NRD wy l11pll
klór mu
dorad y,
ało11 m
Z11rhbd muł!! 1lt: przy luch1M
w11c'! I z którym mu I 111~ Ił•
ciy(, hoeby r1. 11. rr.yti1nl m
v, bów, t1lc m11111,
A ternz Berlin. Porozum!~-

I(

n w.<kl •J

przerwy

bł,d1.i«'

konty.nuowany dwu•
mel'yluńtr nny dl log
cz rwoo.
29
1'ko~racl7.I cl<!.
1fW1.ybyt do Now go Jor·ku
wir pr ml r Związku R. „
dzlctkl go Kcrilow, Przcpro.
w11d1.I on ro1mowy r; pre-F.18 nhowet• ;n
:t. ·d nt m
wlcror r.ydcnlcm Nixonem ł
el11nu Har•eI! krcltll't m
r m. W drugi j połowie li·
p1zyb dti do M .}<wy
p•
wie pr 7.yd nt St.Rnów ZJtDrtwl
dnoczonvch Nixon.

n!

10 h1ły

w!

1.R~l'7.B nlę„

le ani w O n wie ani fXWA\

mimo
G ncw11. I <i'hit.t'go
po1orów .I t m 7d111nla, :to
„coś z tego wy.m.lo".
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normalnym?
ri1z·
etl
hll ko
lnnyrh o tł k Iii 1. t a l·
yc
<· c n od 1·2lowi<'c1<>J norm:v
i wsey11U o w ka·wjc, 7r list '' r:t!1• nic ,je. t zumlmic;l11.
, Iożrmv sli; wlc:r 1wdeo;z:v1\
11 r e d r s t :v n am1 z '1.
że
<' ja nir oitranit 1.a sic: do
alterna·
I rt"l 1'11mrro •sl,icj
t\ V)'. l\Iużliwnśl'i IH\ hogatzo i 1·czl •;::!rjszt'. Są w. r(icl
'Y rl ?l\lch, t'lll !'I·
ni h oh
to niro1lwrat•alnyrh ol>łc;cli1w,
l'Jimln11j.1r)'l'h możliwość ży·
volerz<'ń twie, R
11ia w

lązku

Z

Mołotow

abo ?:jcxlnoczone Niemcy P)dc>mokratyczne
I
kvJowe
poza paktem. Niestety z.·
chód zawsze wyl...ierzi: NIU<'

d1.I ckl w drndz

Molotow,

In

dl,

Czy iesłeś człowieki m
rłc o ·I,

zawoctowi
c;;arnowidm-

dtl rn'lrn 19ii5 r. w Gen"v. 1' nic ł.Jyło rukowai1, nic
pr11wd1.1w,vch rozmwv
było
Dulie~
dyplomaty •znych,
propozyc,ii
pic:ć
wy nn11l
nlc do p1~qjc:c;a
nb. olutnl

Powlad:i le: u~łl\P mil'.! ·c·a
brznoglen111 Jdll!\ honnrn•
wy, zamiast podnieś d.„ •
ll1wki, Jak 11t11l ber.nogi, hu
j1•m11 trudnir.i ~lać, a obow ią:wjr cie: tro lu& o wyl(O•
cle 1'1iini iro twrgo, d1ickl
ktcird to rozw111ic:k.I po·
lccr.n('j zasadzie i twoje :ly-

1

l

podst·1Genewy
wowvm i;ukc l'm
było t , iż po!Oclyły SIC: tllm
111·ttwd lwc rllkowa.nia, pnrrmnow.v dyplom:i\\ d1.iw
ml<;cl1.y Wschodem i
!Yl'7.!l
7.acłH cl m, po rnz l")ll•rwwzy
rl bnd!t.n długiego c,;.a, u.
W pomnijmy kc.nferrncję
c nc Wllkt\ 7. roku 1!155. Gl'>wnyln 1'1. czn1kiem Z·1chodn
był ,John Fn ter Dulles, rzct'lllll ll'lll Wf'l'hOdu był w:a-

1

l)

niewątnliw1e

s;1dl'.;I

Wydaje ml sic:,

mi1wl 11ic:: ,.Nie
kocha z
j1• li
~Jczy111ę' , zamia~! nic J,ra•I·
nij, b<1 i two.;,1 wlasnoo;i\
y lrmir
prty rozwlnl hm
krad I ł.y bi;dzle ~agroion11.

ze str.

all'

malkontenci
wlc.

I tak
kradnij,

(Dalszy cirw

on mn.I , 1111 ::il ty, do-

t.rzc~ł.

'·i

l

dręczen!u

mnie ro1.mowaml o politycu
pll7.a godzinami łui:howyml.
Przed kilkoma dninmi 7;. b>N. 'I m go na Piotrkowskic>j,
Sl li m JYl drnRie.i stron e,

tara-bam ...
ktywowac t'lcm('nt1iw.
w prr.e~zlo cl twort.y•
oficer·
, tow osi\ kadr
Z clrul(lrj jc·clnak trnpo,1i•dynku
lł!łnori.\\·r 11
0 ny honor, ~o rzec~ po7ytl'r:r.·
zczc1tolnlc w padł eh
na,
,,
r 111·ank
\
ho 0
1
1
anlychulig1u\ kich.
o·
c:.
n r
czo. Cl\'1l Pl'"LCZ honoro\\ .vch
I•mrtulujc ~l'tl?' radio, fo·
tu~ cn >W m n 1 Juł. dt.lrlat. a. i w l by hon.1~r i J~' o l~odek~
rhyha
i t •!t
nie bardTAI fo by- ~urna O\Hc. Ko1kK of1cerslu
Olf 1 c
I pca \da - • rawy hono-1'-: ll~1b_rz<'. Ale wob('c tei:-~
duj nam men z 011 • r1!wn1e;i: kodek hon.orowv ,
n1
1 \\i k
i:nrnt!rnw. I huh11kow, ko·
tramwajarzy tara
1 h'.iar.-.:v,
•
Zacznijmy od historii. 7. ~bam, tara bam„.
Zapowiatla sic: więc istna
~1iclc;gimwa~il"~1 l?onoru .i~st
J k ze zm1c111anu m kn.htt'tj, powudi honoru.
ruc:t, wymag.1 11a1hn1ar11 f
mutne b:vlob • to wszy ·t·
cm u. Dłatrgo tt•ł.l
wolne"
w za.mi.c>rzchlrj prze zlo~l'I l o, l(d}·by nic było · t llh~
honor 1.,1 nrtvkulcm Jul: u- wr.~ołc, A t k .tu! bywa, łc
po- Jal co J i w nie nic J1• l
ow m na u:i~vtek kl
lii:ul jących, kt rr m ąc do it· r 7.ćm n byt smutne.
Jłclfcr nlnlej~rym o wind·
J arn ,lcclynv
\ ' ·l;.onyuun
tyl~o honorowy llnw6c1 - 1 r • biorąc i \ a\\ lad ko\\'
J1Myatu1kh 1r11ytcl11lknw ,.od11lo ow", t.c
w
"13cnlif:,
sic: /3r ' 11r:u•dwl o 1 h1tll1Janom.
7. jmnwaly
antra ta1·h
11n.1•clwl o tt.ur1rnlu 11a11h•r'prnw:iml 1honoro ·yml.
1Toodoba le to 011-zied:tl- , ku\i • dilc nic• h h mir J 1!1'.
7 .Jn111Wil11lu W
cz Ja Inst ofiC'<'r ka J!llll-!Jlriwcl 'kil
loJl\<'d
19. 9, co :t.n lndn 01łhlcl11 w triunw Jt1. pozyl'Jl
·at 'o'cznci Jltl.'1'atut"ic dwn· 111·1r.~ lrnh1et:v ltd. N11tomlu11l
lq1l11r kll'h Ul'ller llllllema, ' 1• do w11ro•
i
clzie 'toll'cl
11.i•nl" 1lt•l1llłl•1tu 11ry111I
1lzkl11ch powoJ~1111v1·h ~- od
Żul:rowsklc o i Zir.lht klelfo tn .nyl'h J>r1u·11l1111w trald11·
J l' l'łt o ~a111011br1111h• 11110·
po ,Croke" Muni a.
_
'hlllill'Ułllllnl,
łl'c neJ 11rz~d
'
hl 1rul117.11y1'11,
\V rzasach o tutnlch h11• i1r~1·11I liw
nor egzy1>!ował, fal 11 tel znv Rr~c·c:rnu cio vo ~ to\ Rt'7.Ynumcr wsz 'Slkich k bar•'- 1 kh i lnn:Vrh ule Jr t vo·
dc;loln•
u~ywani<'
t~11:1•lme
tów.
ltt'ac·jo11alnr110
I
t•t'Z111•10
11rawy honorowe ou:>.;vłv poj ulQ „honor". .Jalrn tt•ł
dzis :.-.nowu na łam rlt 11r11 • wy11row:uhanle JJrof jonał·
llY woj k11wl'j, którl\ c puhli· 11y<'11 11otl11:lnlriw ol'lccr a
110 'uluJa1" 1•l111llg 11, gi1ruik a 1•l1111l1Ja11,
li ty
I O\\ ala

w

przyjemność

ekonomiczną ~ mn:.
potęgą
tamą w pakcie atlan1yckh1

chód niie chciał "'~ zgod7J\ć.
I koniec, z:mny uśC'i~k dło
ni w kl!rmacie kJa,'yC?Jnej
zimnej wojny i rmmowy
m'~?.Y Wschodem i 7.aehodiem ?~taly prl'.crw~me na

wyiej i eo

ri?W<' wygody będą przez
innyd1 re vektowane.
.Jednym i;lowl'm nie tłu
maczy się reguł postrpowania wob1•c innych ludzi ł
wobec 01t1iłu lutbl, 11rm1t:vmt
rl' pt•ktowanla
względami
zasad wspi1łźyrhl spol<'rznrgo, lrcz pojęciami wzniosły
mi, bądź zgoła durnymi.
Nikt bowiem nie potrafi powl<'dzit•t\ co to zna.czy „honor". Pokusił lę o to tylko
p<'!wi1•n pan. tw(1rca „kodeksu honorowero. obowl"·
zutu.1•efP;o przed kilkudzlrslt;clu laty, ale miał wodo
a-lnwle.
Honor, jako bod7.lec l•·
SJ)iru.I' r.y trafi! pod !!h-11'•
rhy. W „lluqtrowanym Ku·
rlt>tin Pnl~klm", ult&lttJa.•
<•Ym •lę w Jl:vd111111Yr:r:y, f.nll'"
l.izl11 !lic; takie orloazenlc•:
Ponieważ

„OstrLcżenie.

wll'lokrotne ostrzeżenia w
odnmnl\ skutku.
domu ni
o tnf'c
jrskm
zm111111i!)l1y
puhllt'znlo moją ionę Irl'nę

niże.I

ll"WOll

1odanle

powled11i&n(',

UC1.clwo6cł

ł

J>OWłłgl

111>rawy wymagia wysnania
nie w
autora. Wyznani
11rn!lle <ll'khlrM•JI, 1·zy autor
mło·
11nm 11łrbie uw&ia z
też
wi<'ka normalnego, ,..,,
hit', all'! Jl o u o s tym 7.agadnil•nlt•m w}·c·hod1.l,
Prtem sz11111ły ga7l't przt'wi.la..J;1 11lc: wat 1lliwie 11krom·
no nolatld o w1•h1t ro ną
ryd1 11otrzrha!'11 !('('znlrtwa
1> yrhletryl'r.Jl('go. Z nil',jaką
11oly11falu•JI\ pi alo 11111 Mika
lat trnm. że na IO ohywn.tl•li U.8.i\. 1>r1ypnda I 11my11lowo chory, nic do11t1"11•gaji1c wówt·zas. '.ir j('l;l to wy·
ra11 n i e Jl o ko .i ą <' e J Jl r li·
ws1>ólrz<'s·
w i d I o w o ś 1· i
nr.i ('ywiliz:H•jl Żyd~ 1>s:vwyszło
l'zlowieka
<·hirzm
J>ota 11frrę cl'.arncJ magli l
c•hoć nadal j<·~ t pr7.Pdmiotem
uporczywyc·h zmagań naukowt' o poznania 7. nicwir.·
<11~1. Jedno cizi!\ jrst nlrwąt
pliwl1• p1·wm•: l1ażda choroba umyslowa ma swoją o-

zam. w Inopr?.Nt dah;zynt
11zl lowanl m opinii I urz"•
dzaniem publkznych I rorllZl~C';ych awanh1r mnie I Ino obom 11a tert'nia
nym
pn.cd
oraz
Jnowrocławla
rmM1.nnicm moJeJ 9-1 tnil'J
(llirkl Marli Ewy do brania
W moim
w iym \tdr.ialu.
lmlenlu prii<'praszitm we'Zy•
tkle osoby, kt1ire1 klrdY·
lrnlwlck doznały z łl'Jo ty.
Jtc\wn11• •
przykro~cl.
tulu
czi·. nil' pn. ·1iomlnam, :hl tln
~młatwllutla )lrctl'nllJI I . po•
rt'lw 111al!en"1kld1, trwaj:\•
cyrh Ju:>. od 12 1 t lltol otworrm 'tlfodnle 'I\ kodl'k11l'm r11•
tl~lnn:vm droR& sątlowa. Je·
rzy Golębiow11kl".
Oolt:blowską,

wrocławiu

pistoletów.
zpad,
Obyczaj „ratowania honn- C'Zalnie
ru" poprlJ z praRowy annn• ll<'kundant6w, cylindrów I
Powo•
peler łl.
rozpow• rzarnych
111
n tyt>hml t
W „IKP" znów dzenle murowane. S1>0łccz·
ZCt~hniJ.
na służba zdrowia zapewni
czy amy:
bnplatnl\ opll)kę konował·
„Do ob<'lll'i rzucona,f w 11k<\. Wład7.c
munlcypatno
dniu O maja na J~zop Bro udałcll\ konl'!'11JI s pełnił
nl11law~. samie zk. w Gii 1'- honoru rlUio6clĄ.
l1ZU nic pocmwam 111c:. Na·
tomia t 011zcw;rrstwa wypowled:tlanc pl".i:ez w~·t. wym .
owbe do obcych osób na
•WOl"O syna, a ml'go mi;żia
poll'KaJą. na le.kr.le (liwlacJ•
:r. Ezop .Jo:lefa,
kowlr).
ml<' :tkała w Głlillzrzy••,
Domowe awanturki z tc~
honoro" Ił
siły n
clow"
drogę. Malu{lrko, a każda
py kówka nabierze walorów
honorowe.I r~pr11.w:v. W dr·
tn.-ikratyrmvc'h c1.:i ·a.rh ho~
nor ntt.iwldocznlrJ ztlomu•

Oto widzimy, Jak maUrn·
udzlt'l1'
skl<•J rrpr:vmcnd:v
11lc; w pra Ir. nll' ł'tczQd1.!lO krMyct.nlał.
.Jdli ktolł w Wa~ ma mty•
nA
banltttolliw
•rub:voh
opla.cenie ko 1ti1w Olflo!l:U· kalki: do lnton~11i1w, Dcllrr
I hl'zinl<'rrsownle
uhętnie
nł:t. W'tzy!!lko dl:t rr11cr0Wlł·
Hla. „nlUl~zltrpnl h-11'11" ptt:c:a • ud;r,lcll dobr(l,ł r dy: jak nRJ11ZybcleJ otwonyó wypo:irekutnlcę „honoru••.

Jll'!:Vrlynę I ka da
polega. na takló1•enl11 nor·
funkrjonowa.nla
m11.lnl'1Jll
11y11tc1rtu n„rwoW<'J{o.
W lł(OfiUhkU do lnnyrh
umy Iolll'hor.rń, choroby
we przrz to 11ą najhard:tir.l
:i.e atakują
nlrbrzpit'czne,
mózg - orga.n ro7kn7flda.wc-,y, atakują r1'1w11ld. to, eo
stanowi o I lit o e I e 1~ w: ł ow I <' <' :r; 1\ 11 t W 11, I dla.t<'l:D
powinny staną<'\ w let•znklwle na pierw zym mirj. c·u.
powlnl<>n stan<\Ć
Dla.l<>go
przel.'iw nim 1>ow11zerhny sypsyrhkznr.I
higieny
sh'm
tak Jak
na, \ro dr.leń myc-łe rąk przrcł j<'1lzcni<'m,
lr<.v.enic 7.ęhów, prv.e~wlrllc·
nla I szcz1•11lenia ol'lnonnc.
I dlatl'go je,.;t jrszrzr 1>ilna
potr:.wbii zmiany
i ważna.
J>OWló'lP<'hnie praktykow:ul<'·
&o to'lunku do Jtuld !'I oryrh
mny1dowo. W miej re kpin,
flluternych kolek na nolt'!
lub wręc2 wro1tlrJ postawy
wyrozumialośr I tro 11&.
Jeśli nie z idei humanltar·
krdloną

nej, to lW>claJ na prawa<-h or ywllil'ir ' vh\~1tn fylko z
•uem 6w1Nlnyrn. Mote io
W7.aJemno rl.
obawa
pnykła.d
ns,
byti
1>rr,rd kraddrżit I •łl\d niepokó.J, ('zl' 'lftmknlc:te I
C1y kłacłl\c r;lę ~pa~ ulr- drzwi od mlcs7.ka.nia. Zary111>ó:i:nic·
lf8~1. drr,Clf\l'Oj myflll, tt\ nlr zyh1je z wówNAA
chm•łaż nin na ~1cil\A'. aby wróoić ,..
lfllW,
wyląC"lyleś
ll'!11z na p wno, łl'! C'Zyn- pnyNlanku tramw11JowC«O I
Czy 110<1 drawl:tmi 1twicrdilć, łc
Wykonalrś?
tę
no ć
mylił m <lrc;<•zy ('tę do tn110 hyly dokładnll1 zamknięte, o
11topnla, ł.e w11ta fo!I~ •t. ló:lka rzym are!izh\ z róry
byłeś
A j 'li myjlł
I 11prawc11as-z, a.hy ~lwier 1mrnkonany,
tlzió to, o or.ym I t1\k h:vlrś na.lrQtn<' oh,jawlają •lę u
przl'konany: lfl• hył w~·lą· Clrhi<' jako obawa i>rzrd P·
C'r.otty? Ozy owo 11twlcrdz1» każenirm, h<:clzirsz l{Oclzina·
ni() prr.:vnlolllo <11 ,ucr.nrlc rnl mył r~1·c l odmówisz
uhd, ukojt•nia, przyjt'mnoś- Jm:y Jęcia
najhlglonlcznleJ
' przyr1ąd1AJnrgo posiłku. Jdd'l
n i" J r st c ś 11 wyohrałnla 11od~unlo Cl
Jclill tak,
normalnym. my4J, ł.r może byc'! 011 :trót·zlowieklrm
.Jcstl'ś dotknięty n a t r c: r t• dlr111 choroby.
I
myślowymi
wami
Natroctwa myiilowo mo "
Twoj, dol<'gliwo~ć 1>0Miad&
okrc~lony ł<'rmln w 1 yc•hlatrli: J'lłlYl'honruru l'I ohlll'!l I·
va I mo~r hyć - t>hoć nil'
ntll'll ..... zwlnietunem powa?.nlrJ!lr.eJ chUrohy 11my11low J.
Natręctwa myślowt• nic 11~

• • •

I

Zi em10

•

•

•

•

•

na<'h duktu
rowl\

ni.z.ny,
„Uwaga

.swąd

słuchacze!

pr7

trzcn rozta•

Wiatr raptownie 7.mlenlłl ~ę
part: metrów
0

1 oddalona

•. Warszawa" ginie n.a moment

z

o::z.u.

przyslon'cta

kl 'baml

dymu. Nie moina okrco llć po--

spale-

gody. Zaf)()m na sl<:, że .i t
POl11dnlo
<'2.< rwcowe
uoalne
ni lychanie
i;:<)raoo.
Tvlko
gor11ro. choc w nnibliż.szym
prom:cniu n · ma płonących
dn.cw. :.::.emLn pall się najdlu-

Nlebcz-

ui. ów
pożarów
p 'ec1.(.•1i.-two
c:h1gle wzra ta. W rejonie na 1-

wi<;k„zc;::o

pustą

6le 1 zcze dymy,
ww~!mkuii: z drogi na pogoril>L-ko. szuka ląc donodncJ
poz.vcii do :r,djeda. Nod ln'Z<:•
natychm.ast. nic 1nk•d
7.nll
inaczeJ. n:ż w p a<"hu. Z padam się w k1lkur tym trową
popiołu.
go~ą< ·o
warstwc
•. Ziemia oali si<~ na j<llukJ„
- tlu:naczy towarzyszący nam
leśn czy.

R

przywiewać

zielony za.-

c1.a się wokół widok na plon:1cy wy. okop:"nn.~ los, Zagaj•
n k prz. ~tal JStnieć. Na krań
t."1ch wypalone•! powci 61\UJI\

ankkm. pięknej. czierwrowc; niedziel: wy&k<ikujcmy ze Szczecina szot.fi w kicrunku na Tri.cb:cż, Ni bo bez Jt.>dncj chmurki, ale po kilku kilomctrć!ch
nad zachodnim &klonem hoclę:i.ki
d<>.>trzc,';lamy
ryzontu
0.><1d. Tak. to już widać dymy. Podmuchy wiatru u1czyn~ją

r6sł

gajnik, dl.l.ś pr7.e~ ktl~uh kta•

zagrożenia znajdują
PuL~ujqcy n 'cco

sir: tcr<•ny„."

r;:z.tucznn trwoga Illo.-; sp!k<'rkl.
powu1rz.a.i<llX'J codz.<nnic oklcp;iny tek. t ostrzc.i:Pn!a, 7~\~LY·

żcJ„.

Wczoraj ,.Kur.er Szcz ~n ki"
„Poinr IJ u 11gas1.ono". Jechałem tam z myślą
'=
do alaiących
obejrzc-nw
c. ŻC! po7.gl·szcz. Okazało
mvlono dwa termmy: ugaszenie i lokallzację. W wbotc
potar zlokalizowano na 600
ha lasu. Dalej sle nic roz.<Dol>o'ńc-zen1e na str. 7)
don i~ ł:

na teraz brzm 'cc groź.nic.
Na 1 'ncj d;odzE' pierwszy
Sti\d
kontrolny.
po1 lcrunck
tylko kawaldt 1 „Warjuż
na
sic
f,zawa" zatrzymuje
w
l!'.4nym
szerokim dukc:c
i;crt"u pożaru. J :1.czc p:7..cd
czl<n-cma dniami p0 obu stro-

ztL~tanna potneba odd nla
ogro11111e1
\V
11 ,y„.11.11r1i.
wif;kszo l'i są łatwo ulcczlll·. - -...·..,·..u„ i trapią1·y 14;k, aby
lalo si<;, na pr;,yne i nic groźne. Pr7y
, 'W c7.aSi<' t~1ir . ldennirllhauiu mll!M fr!lnak
pon•niem r;lk,
- t, ·r1 le
wadz!t• do powikłan 1
11 mi;żczyzn prrc:r.wla
iydowyC'l1 :rwh
nośl'i
ie spocona
l'11,
f,\\i
w aspekl'ie towar:i:ysk
tn... aly wstręt
i.:rfwi:ólni<' wl<'d~" Rd. o- <lło
kobl
i
sią;:n:\ :taawan« waną ror
Cat-. aś gamę nerwfo l<;„l<;ku t•rzrd wysil 11i<'ni!'m
intymne 7akryją
lęlm • Taka dol<'gllwo'<~ stn- kowyc
płc·iowt·go.
now1 wówczas dąl!łt' tra Ir 11 tl i ;i;yria
D nirh wrócimy w dał. zyt'h
Pi<'nl!', zmnsz;i do nit'usl;
kularh trgo 1·ykł11
n<'j k<•nccntrac,il uwagi
•
"'
przt·clmioric ll;ku, <'O
poj~de
Neurast!'nia
sekwencji zamyka
dosr e„ .„to uadu;i;ywan<' kolo.
rmln!'m okrt-ślonego
j('
,
Można ht na Jlrl"kh
mi!'ni1• lęk )}r:t:<'cl <'Zt'r\\ ~ - se rirnia umy~łoweJ:'O. o. i h<'im ąc clt1ią ro7.pli;tość o·
ni!'m się. ('1cr~ knil'n
\' p. y<•hlc7.nych, 111>ro,iako 'I\' 1ntyJęlo uważać,
sic:, genrralnir biomimowolnrico 11rotr u
rai.
pncciw własnym słowom, •I<'. rlo nicu lanncgo, wyolgir sumknla wobec llOJ1rl- bnyml<>ncga napl<;rla uczur
J>nyezyny
nloncgo klam~lwa, riv w1·c- konfliktowych.
nadmi<'rne
ro:rnr:
·wnją
Nzcic prz:•jęcie do si<·blc ' •
z!'męczenir. brak u<itablłlki!'jś 3J11z.Jl. po1łcJrzl'nia
.wan!'go trybu ż~·cia, źle
adrc•su, Nie wiadomo !lok
dni!' .ial•I jcsL mc·rlianLr,m ukladająl'c się i;t~unkl z oCl!'rWil'nirnia. i;lę. Wiadomo loczeni!'m, zwla<>zrza w miejnatomiast, 'i<' w 1wrwlry I<;· . cu pracy, świadomość bc7.kowej nic ma. on ni<' 7 gło 11ilno'<'i wohcc twardl'go losumlrnia wspl,hwgo. su udarrmnlaji1rcgo rrall:rnsem
zamlerze1i
amhitnych
Chory będzie się n:crwienil l'ję
tcon•tyr;,nie życiowych.
pny każde.i
Neurastenik trwa w stli.·
kontrowersyjnosC'I
możliwej
11woich ~twlerdzel1 - nawcL nic ciągłej gotowośd do konwybucha I
Latwo
Jc~li będzie mówił n;tkzys· niktu.
awantury. \\'yoltszą, absolutnie sprawdzaln•l w~zczyna
kn:ywdy
prawdę. Czcrwicnlcni<'m i;lę brzymia doznane
za.miary
gotów jest sklcrowai- na 11ie- Imputuje Jucbiom
ble każde pod!',jr;,rnle, na- Oht'c Ich Intencjom. I.a.two
wet jeśli pop!'lnl<'nlc prt!'zrń ulcr,a dręcząrym wyrzutom
czynu domniemanego było sumienia. Popada w skra.1absolutnie niemożliwe, 1>0- nośr uczuć - od złosci do
nleważ znajctował si<; w tym serdCl'Zncs;o płaczu.
Ten stan psyrhiczny zanasle na Innej półkuli. I nic
jest w tym Istotni', że si~ czyna trwale oddziaływać na
t•zerwienl, bo czcrwi<'nl się zdrowie ogólne. Pojawia 11lę
większość normalnyl'h lu<lli bezsenność. Neurastenik spę·
w przeróżnych okollcznoś d:ra noce na dysputach z sa·
clach Istotny jrsL usta.wicz- mym sobą Drobia1.gowo roz·
ny, prześladowr;,y lęk, aby waia przeżył<' w ciągu dnia
konflikty ł układa kompll·
się nie zaczerwienie.
Podobnie ma. się rzer:e z kowane plany odwetowe, z
lękiem przed zmocz!'nlem lę których najczęściej nic nic
nowy
w towarzystwie. Nawet przy wychodzi, ponlewat
bę dzień stwarza nnwe sytuacj .
pęcherzu
opróżnionym
dzie występowała WÓ\H1.as rrzy Jada zdenerwowanh.1

'"'r:

Sławni ·cyklotymlcy na tle. sylwetki
.
pyknika
.
f. Pasteur. 2. Danton. 3. Zola, 4. Dostojewski. S. Lt1t7. Balzac. 8. Fielding. 9. Darwin.
her. 6. Dickens.
10. ShakespE·are. 11. 7'olstoj.
ralną trzynastkę, nie wlta.nlr.
próg, znat·zcnie
się pr.lcz
komi·
pająków,
skrupulatnością maskotek,

objawia(> się na tle rellgiJnym. Będziesz wowczas z

przeiiadną
przeslrt!'ga.ł 1naktyk religijnych, dręc:nw si<; cały czas

nian:y I czarnego kot.i pneblegająrego

drogę.

Między

one o- dość powszechnym n a w y·
h u m or y 11l
kazać niewystarczające wo- ko wy m
traktowaniem
bec Dożyt•h wyma.ga1i. W _ tycznym
będzie Cię natręt- tyt~h spraw, a Ich c ho rokościele
nic prześladować myśl o b 11 w y m objawem różnlra
ł.e chorzy
zwątpieniu, polega na tym,
bluźnier. twie,
przywląpożądaniu rzec z y w I ś c le
rzy seksualnym
zuji\ do nich dużą wa.gę,
osób otoczonych czrią.
równoc7.Cśnie
myślowym zdając. sobie
Natręctwem
uzależnienie sprawę z całe.f absurdalnośrównic-i;
jest
powod7.enia od eł takiej posta.wy.
życiowego
•
•
•
magicznych czynróżnych
maJą
lękowe
Nerwice
no. rl I zjawisk. Znajdzie tu
swoje miejsce wiara. w fe- •wól obszerny roroział w

myślą, ie mogą się

Slaw~r , 1chi.ż~tymi~y·· na::.iie ·, sylwetki .
a1te.nik11 '·' ~

· ·· .":·'" :" :.
J.

.

_,

•,

l

z.

Robespierre.
6. Milto1i,

cine.

~ •

.

· ·

.'

'.

•

Newton. 3. Kant. 4. Calu:in. 5. Ra-

7. Schiller.

8. Spe11cer.

9. ll<'U l.

10. Shelle11.

odczuwa zaburzenia w tra\\ leniu. ~icrzadko po11acla w
owrzocli<'nlc iolądka I kamic<; życiową, chociaż te rhoroby w zasadze nic wspólncgt1
z neurastenią nfo mają.
Neurastenia jt'l>t !'hOrob•\
nicoclłąc:inle
cywill7acJI,
związana z wyśclilcm I konkurendą amhlr,11 :i:yciowych.
Zwana jest równlri t•horob;\ „lnteligendi i po~tępu
Zani<•dbana
tcrhnkzncgo".
prowadzi na o~ół cło ciętklch
I pr7.ewl!'kly<·h chone1i u·
mysłowyeh Nie brak takirh
azpitalacb
w
przypadków
psychiatrycznych.

...

..

lub podobnie
cospotkamy
dziennie. Uważamy Ich za
normalnych i oni khic za
normalnych uwabJą. A jednali ą chorzy. U my s I o·
w o chorzy. Wymagają le·
czenia I Pomocy. Potrzebna
Im Jest wyrozum! Io ·ć i
tro ka. Póki czu bowiem
mogą być wyleczeni calkowirlt' I może być uratowane ich cz I o w I c cz eń s two. Tak jak Wt"lcsne rozpoznanie raka moic ocali&i
Ludzie tak

cierpiąl·ych

życie.

,
bl<'nie" sali. Na fo tl'ź po~in
ny :r.wrócló uw ę inne klu·
hy, „Czajka" prz<'clc w zy:,tkim. Oc·zywl.śd<', .,Czajka"
1.awsz hęcl:r.I<' miała li mlJ
nl<'Jszc zadani<', m:r. „Se·
zam", ld6ry mieści 11lę w
iir1l1hnic <'lu, •roma(},I mło·
tLdei, f!gladzon<\ kulturalni<'.
„S<•i:amowa" ('strada Ii·
«'zy dwad7.l<'śda osóh. Nic
wsLyst·y, jak ju:i. w pom·
nialt'm, <'Lll li\ . IQ dohr:te na
i;1•enl<'. Dla lego od ,jf.'.sicni
IJi;llzil' ~I~ pn.cprow11dza11 rliminadc do zupolu. 'fo !I
wy~zukania rzc·
gwarandę
c7.ywiśclc utall'ntownny<·h lu·
dll.
,.S<'7Rmowl", I tnlrjąc<'lllll
od grudnia ublealrgo roku,
11\lkC<'SÓW, l wir.·
ŻY<'7.Y11lY
nsmv w Jego rozwój.
A .rnnNAK przynrdl Ma·
homrt do góryl ZrNrr.tą zawsJ:'I tak hyw1&. Dla mo·
J<'ll'o I ~' sty~fl ll'h dobra 1>0·
Sl<'tlłr.m w k•li1cu na 1'1otr·
262, gdzie mieści
kowsk;
si~ ~h·clzll1a Kom il<' I u LóJ·r.·
ki••ao ZMS. :t..a.pytal<'m o
kłtthy, OJ;a:r.alo slQ, że 11pc·
praw je I
('.fah~tą od tych
J'ckl!'a R .

(li)

dancingach i pracy od podstaw
NJF. .lEST Zl,E w 7J\klę·
l<'J groric. Przede w11zy t·
kim t1ci<' 1,ył mnie piękny
lok 11 klubu. Ciekawa pła!!·
korzciba. nad wejściem, 10·
11tylb:acje „pod Pl·
ł hiow
Mile, w
('.a ·a" na suflclt~.
cit"plych lrnlorach. Sala !!po·
ra, na około 150 osób. Ze
&c<'ny dohh•gaJI\ dźwięki p('r·
ku ji i fortepianu. To muzy("Y 7. teatru „Siódma pięt.na·
de'' akompaniuj" produk·
cjom zespolu artystyczneao.
:;i'.(·~pół ten, tonk konstruowany r.tuc1,nle twór, Ja.kich wlcltl po świetlicach.
J•ow11tał samorzutnie, z inl·
r.lalywy samych Jevo. ri.łon·
kow, z których wll'ht, praw·
d~ mówlqc, nie bardzo wie,
Jak poru zać 11lę po 11C'enle.
Ale ni o to tylko przecleł
w ym wypadku chodzi.
Wkrótce pn.y tąPI do praey z ze J)Ołern Jeny Mt.·
rl t. młody e7.łowłek s-raJą
ny się pl11&nlem I reiy1erłą.
teksty,
6wlełe
więc
Ilędą
łeP!ize opracowanie.
.fMł
ot11łonlęt&
C:r.ęść u.U
kolorowymi kotarami, od·
T&m
d1ielona od resz y.
ml zczą 11lę „pokoje zalnA więc brld:i:,
tl'n•sowa.ń".
bilard, flZa(·hy. Wprowadzo·
no kl<'d ·8 do klubu 11taly
serwi. ('Z oplsm, ale z u•
nic
„czytelni"
tworzenia
nie wy11zlo: orkle.tra za
a;IOi·no gra.
Klub czynny jest tny r&·
r.y w t ·aodnlu: środy, 1obo'
ty1 nied7.IPle.
KTO PRZYCHODZI? Pnc·
de " 7.YlllJdm młoddcł., od
osiemna ·tu do dwudzleatu
lal, WpttS7A.'7.&my Jlł za oka" niMn J("jl'ltymacjl, ny to
11tudenrkl<'J,
11zkolnej, <'7.y
Nie 11tosuje się
ł"ly Z:vl".
kart wstępu .

SEZAM

1

I

ANDRZEJ BRYCII1'

I

I

•

•

zam1erzen1a

-

Znam już pare J;lub(1w
mówii. - hył<'m .fu:i; w
„Cza,f('c", w ,,l\<llkl", w,„Sezatnie"„. -

L

„SEZAM"
•

- • ·~ terl.'nie ł,odzl 1~:
nirjc dli«'\u~tnaśd<' kluhow
powiada. - Czt<'ry kl•t·
by 1i1h•h11r«>\\'f', reszt!\ 1ir1y
·1.ah.ladach pracy, prz,r u<'zelnlach, jeden pt i:y .;zl·o·
le„„

dobry
to
stwierdza 1'ol<'ga.
R. - A 1 „SC'l.am'' osl.l.tn:o
się poprawia. przed11tawia.
się
- Jak
sprawa 1p1·zcuaiy alkoholu
w klubr.ch? -

,.c~::ijka"

l lub

nic

Ta. kwet1tla doty<'hezas
Jrst urcrulowana.. W

11it~któryl·h J; łubach

Zdjc;cia: G. PUCIATO
Dobrze, ie aJę m1 na Dni l\nodoścl dB ł,o
Wlllęllłm:Y.
wfr1.a wraz z ze.spoJcm arnie zt.blł.
który będzie
ty ty1·znym,
l,OKAL KI.UBU hl za. tam daw:i.ł występy,
MZBM.
iwletlla
B&dn!C?.O
Przeai eał1 tydzień je t nie·
RENTOWNOSO klubu to
wykony tana, nikt tam ni· nie taka pro ta
prawa,
nie kl<'cly w klubie ani wina,
urządza,
nie
C7.ero
wiem, ny nie byłoby slusz- anl piwa nic kup1!1z. A Jed·
ne dać Zetemesowl wiQccJ nak - klub jest rentowny!
1wobody w dysponf>wanlu Dochi>d ze sprzedaży cla~
lok.a.Iem. Na pewno tak. tek, kawy, oranżady l paTym bardziej, :i:e Jak wi- pl<'rosów wy11tarC7~'\ na po•
praca kulturalna kryrle kosztów
działf'm,
orki<'11try
r.i:eczywlśclf' „Idzie".
wpływy za.
t11ą
(O<'zywiścle
7.atrudnla
wst~pu),
No, choćby takle impre- bih•ty
k. ięir<>w ,
bufetową,
zy, jak . potkanie z satyry· się
klem Safrincm, spotkani" z krlnerkl, 11przątat'7.k<;, opła
df'leradl\ mlodzidy Utews- ca ·lę też akompaniament
kleJ, z redaktor<'m na.<'Z<'I· 1cspolu.
„Komso·
lltew klej
nym
Wydaje mj 11i~. 7.r. j<'tl·
mol klt·j Pra.i.vdy".„ Dysl u· nym z głównych c1.ynnik(iW
aja na l<'mat malarstwa i w11ływaJą<'yd1
na. wy!rnką
utukl wspókzund„.
fl'rl,wl'nd<:. ldór<'.i kluh ;ra·
lni<•Jatyw:\ w1b:h:1·za rl'ntownośio ..h t •··
Albo piękna
powie-1,i<•ula w 7y. tklrl1 tu- 11t~tyc:r.11e, furhowo i 11' ·ma·
mochoda· kłPm zrobione „11uyo1.tlo·
łych b) 'I\ all ów

j<'St wł·

n<>, 11clzldndzieJ nie ma. r~
ra.r., w okre~te kanikuły ni<'
hl)rltl<'lny "prowadwli Jakich4 7A'lsadnll'7.ych :tmlan,
młodzież 11r.ieleż wyjddh.
Ocl J•·~i<'ni tu!orr. 1.t ł pra<'il.
rusiy w J1!11h<: l• 1> lnl\ pa·
Oczy.\'l•cic 1nz:1-· pra1·y
rą.
.i.llrnlu i rnN1•j l l7~7.kad1.a,
u h:c ao wy·~ .:n:m•.>cmY. macic
- A wlt:e, Jnkin
konkretne ~>ro~d:1)'.' wszystkim
- PM'.cde
l~A
WPROWADZENIE
CHOWC:OW z ról.nyeh dzic·
dzln knlturalno-oświatowyd1
do pracy w klubach. Kicpowinni
kluhów
rownlt•y
o
ml<'ć poJę<'ie o r<'iY <'rii,
lil~1aturze, o Jllaslyre. n~
dzi<'nlY urządzali s<'minaria
klubów,
kierowników
dla
im do 11omn<·y
1irzyslłali
ins<'cni:ra torów,
farhowyt·h
s11t•(•jallstów na 1n-r.3·klad do
hryclfo czy wędkar11twa, 110·
nh•" i1·i. główny naci 1· kia-

JERZY WALERCZYK

CZYTELNIK
. .
- istota nieznana
ój czytelnik, odbiorca
wierszy, ' łuchac·z mógłbym zrekon. t.ruować 20 z o bserw1H'j i na w1 eczoruch llterncldch z opinii,
zetknięć, mógłbym' odt.wo1zyć go takim, jakm siq
wydaje, a m1iżt' jest, bn w
knżctym raza• Jest lo i;prn\\'R tzw. rekonstrukcji h1·
potetyczncj - to istota nie7.nann.
Wiem na pewno, iądał
świadomość
aby
zuw ze,
w1er!na nie .<tuła poniżej jego śwrndomo~ci. To JC'go na·
czelne żytzcn1c, to Jego warunek połąctPnin się z nastrojem, z logll-;n ul \'oru, z
svmpalinml i nntypatiami
wiersza. T n cz ·tclnik Ż<\dal
wwi:ze ode mnie nbvm n•e
odrywnt się od tzw. rzcczyN1cktórvm wlPr·
wi~tości.
szam wie1-zy. 1.nrirm pn~y
glqd.1 się nieufr.ic i z przymruzcm1em okn. Karlku.ie
„Wino półslodk1e". Oto historio prywat.na, Uw1el'Zono
„Norojca",
„Powrotowi
może
mom", 11 J{aVv'iami 11 ,
kilku metaforom z „Wier·za do li top;dal'. Ale t.o
przetylko moje o~obistc
świadczenie, Na pewno błęd
ne.
Nic r67.nicuję mego czytelni,ka, A jednak. Nie chomanifestacji
dzi o stopień
ciemna,
zgody. Oto salka
twarze zatarte, kei nieuniknione. W!em, 7.ebrnl .!łię tu
aktyw partyjb~w. dołowy
ny. „Boi.a krówka" dostaje
brawa, nie te fr<!'!'letyczne,
zaslużone 1
111ie te bardzo
nlcodwolnlnc, ale <.'I ZI\.
Dlatego zda.le ml się, że
świadomość wiersza zaatakowanego przez świadomość
czytelni kn i;>ot raf ila się skutcc-rnie obr()nfć. To ważne.
Poctn powinien myśleć nnd
środkami obrony ofen ywnej, nnd igraszkami losu,
nad historycznym żalem, i
Czy
bist.orycznq radością.
z;.wszc świadomość wiersza
potrafi się obronić?
Epoka jest ważna. Epoka
to ludzie, pokolenie, szorog groticu.kość i długość
ko·
równic->.
to
na który nie
chiński,
niiak
powinnn
Epoika
pota•n.!.ał.
wder.szu
w
żarzyć
Sl(l
jak drnc:k ~ wolframowej
iarówce. Jak się żat?„yć?
C1.y tak jak jest. czy tak,
jn:k być p·1wlnno? To znaczy,
czy poez.iu Powinna pomagRĆ
w w ·chowa·niu ludzi, aby im
było dobrze I aby Inn •m 'li
dohi-le, jn·k to
nimi bylo
formułow!lła w sw01m CT.a·
sie Komisja Erlukacjl Nnrozreiyi:nować z
ciowcJ. czy
tych AFp1racji na rzecz zapisu chwili?

M

0

$windomość

n<L str, S)

Ale wspomnlJmr na poczciW<\ starą Odi:,
„Niechaj kogo wiek zn·

mroc.z11,

ZA'MJKRZENIA.

fr<'kf<'n«'Ja na
J'rzeclętna
katdy:m wl('(•zorzc: 11to plęć
d7.i<' ląt 11pri<'danyd1 hlleto'"'· Ale 1aw1u,e Jellt wlęt·cj
o kt-Orydt
go ri. „Draki",
na mit'll de,
I rh ć było
th:laly się ni<' w klubie, a
J>rzr:d klubl'm. Ponad polo" a 1·h tnych musiała odt•ho·
dzi1• od dr:r.wl. Napierali
J<'llm1k, tr„cha. było wzyw<tć
milicję.
- Mieliśmy

wypa(h'k ie
opowiada koleira
zaczr,li w1·h0<h:ir po żf'la.z·
11r7.eciwpot.arowy<'h
nych,
drahlnka<·h. .Jesz<"lc są śla
dy 11t6p n& mttrz<'. Raz fa.ret wł lał na J<'dnc.i rę<'c.
inni iio w dół cląKnęll, a.
my Jlr7.e7. okno do ac()ry, ho
b IL my ·ie. 7e zlrc·i na łf'h.
A on wru!n:czy, :in dwa ra·
7.y tyle n1płlld. i<'h:I' !fO tylko wrm. clć. N o i w :r.rdł
wr 1.dr, ale pieni<:d:ty nie

ŻY.llWf'~o,

historię I pn tęp
pokolenia zakreśla mi krąi;:
i rtccz •wi ty.
nieubłagany
tworzącego

Chuląc

ku ziem! poradlone
czpln,

Takie widzi forinta koto.
Jnkl<' tęp11mi za.krPila
OC.tli"•

Zamroci:r-ni wleklf!m mupnrndll"IM
podn 1cU:
i;imy
czoln, W przeciwnym r;;zie
tępe ocr.y.
bc;cłtlcmy mieć
Oto wlc::cnia dobrej, zi !one]
Ody Kto je dziś urzeczywl·
Stl 'n'/
Niewątpliwie,

p"lWif.'~ć

ft•

Nic je t to
tronautycznn.
• f)rnwa npt.ymlzmu i pesym!zmu. .l nk b • się txn:orn!e
wvduwnłn . To rarzcj sprRWn
drstnnsu dn surowc11 lltcrac·
kl"'!O.
Tc
trudnlcJ.
\'! Prs70Wi
C\lnhk,1e, które 1w uskrz •dlatv <ln\\'nl<'.l po zł\' ni:t trych
m !cdt, <tnrc i:n11y, poszlv ci0
muzeurn mii;-dzy relikty clnw.
ncJ wielka c1. Nown pnez i i
cizlsi11j mn Wif'le. kłopotów
rlo pr7.<'7.\\'Yde:i:enia. Nie są
o wyl11c:r.nfe kłc,poty spr.cyfiC?.ne dla dnia dzisiejs7.Cg().
Będzie tn
Istniałv zawsze
międt.y
wybnru
p1·awa
Scvl1 :1 tr„'ci a Haryhd;i fortrudny i
my, Wybór jest

I

rozstn~y_gnj;1cy , Dla kPgo pi ...
nobów sać? Dla elity i

Skadla wszystkich?
m;indryci w ok.rcsle między
\\'ojennyrn liczyll nn rlrohnodopasowym1cszcz.11ństwo,
gustów,
wali siq do jego
l'i<u;:ol kulturulnyt'h i kulinnt"1ych. kh wiNsz był ewidentny w stosunku do tradycji poezji rpolskleJ, zachowyokra t.ony
\\';1ł jego r('oguly,
wyob·
pMl·rimbaudow~ką
l'7V

rażnif\.

co chclnlaby tzw,
wychointeligencja
i wykształcona w O·
wan
stntnim p!qtnastoleciu? Wyda.le mi sle. że l~tnicJR tu
aby mówić <>
przesłanki,
niej, jako o grupie spole·
nr1ejednorodn1,
cmcj. ,Jest
.Jeżeli wywodzi s'<: z drouzy.skał
bnego chłopstwa,
A

młoda

zawcdową,
specJnlizc1c.ię
terenem
na icześciei
wdzięcznej ekspansji kultu-

je.st

lagodnl<')
ralnej,' mówiac
jest do ,.wpi ania". Jeżeli
wywodzi się 7. grup społe
cznych cierpiących nn t.ak!e
czy Inne wzory kulturowe,
wzowłnśnle
będzie tych
rów szukać w nowej literaturze. Gd7,le jr.st nowy 10który by
cjolo~ literatury,
rzbadał warunki odbioru i:1ei·atury anno domini 59?
Gdzie jest nowa „socjologia
literatury" Bystronta?
$wiad mość mego czytelnika była w ci;igu kilkunastu lat ter nem inwazji pojęć różnych systemów świa
topoglądowych. Ten czytelnik, o którym myślę, je3t
teorii.
bez
dialektykiem
Chwyta ciąg przyczyn i
skutków. N.e moi.na o nim
powiedzieć, aby był history~nlo niepoczytalny. Jest
w1>Łelkiego
nieufny wobec
impresjonizmu. Dotyczy to
duże.1 micrze liryki milo•
chur.ncj. Mazgajowat ć,
bomba tycz.na aiiretność,
sywność razi jut. dz.i~iaj n!idrobnomieszczanina
wet
kulluralnego.

w

Oto zalecenie epoki: obos1.C7A?rości. Nie tej
hi11lerycmcj, natretnej; chodzi o szczerość wobec warponiechanie ma.Sł.latu, o
&'kRr<idy,
wiązek

Stamm lllie wyrażać siebie. Chciałbym wyrazić sieżyci
kateg0orlach
bie w
chciałby n
wspólczesnego,
touam'>ścl
o<lnaldć cechy
z. grup!\. Sprama to mi dodatkowy klnpot.
To, «'O nazywamy pokolen!r.m, nie 1.biega się we
wspólnym roczniku uroduina.ic1.~śclej
nia. Pokolenie
to synon!'m zaburzeń psychicznych I Intelektualnych.
Baczyński, Weintraub, Gaycy-Topornlckl ujęci w kl Powstanh&
śmierci
mrę
War zawskleg . Inni zatrzaśnięci w rozterkę p0okuiucyjne~o :r.adomawlnnia 1Hę.
.Jeszcze inni • · nonkonfo:mistyczni, irracjonalni. Cl
pogodzMl z mot.a!ka
~tri.n. kaneiio świata p:1pr1.~.:
króle two infa11tylnej wyI arlYobraźni, ro '!Jnnej
cyze•
stowskicJ. Tamci gotoform;1lne.
latorstwo
wo'ć ab, orbowanie idei połl\cz~na z gotowością obrvny go<lnoścl p,sa1·za.
My, lodziar.!.::. cóż -1amy
dzisiaj do dodania? Jakiej
nowości, jakie.i pr<1wdy je·
leśmy kolporterami? J. ;\t.
że
dowiódł,
Hymkiewicz
tlu1m1czy{:
pic::knle
można
Amerykanów. O ile s1e ni~
mylę, jc·t on w tei chwili
jednym '/. niellcznvc:h przekładowców tej intere ująl!l'f
nieznanej u nas poezji,
H
ma bodai na sumieniu nujwięk:.a1

ilo{;ć

przekładów.

osobisi.
sympatc
lokuię prJ stronie prób łM
Dlaczedzkiej neoklasyki.
go? Bo krótsza je t dz1a
droga od Alek andrn Popa
do Trembecklcao, kró1.6z.a
Moje

(D11.!sz11 ciąg na atr.
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Statek kosm.fczn11 „Meteor", protcad::on11 przez doświadc.zonego astron.au.
tę Norta, W!Jrttsz11l z 7.icmi nn Obc·
rona. księżyc Urnn11, tv celu zdobycia
bczcenneou pleru,!nstk.a, zwanego levium. Zn „Mctcnrem" w usiała pnfrip
w1u.echwlad11a Kuntpanla, róu r1icż rłqżqca do .zdubyda lcvtum. Po prz11b11-

ciu dn Kslężwou•eao Miasta, 11.a. druTJ11an.li, Nort
oim sa.tcUcic Urana z tnu•nrz11 .znmi postanawui;q wypot11c uć 11przęt ont!ltcrmiczn11, bez którer10 nic 1110.!nn lqdou nć n.a Oberonie,
od znr11H'{l(1 a (crz11st11. Chorlesn Rerdo.
ta. W knrr.ipie Rcrrloto nnstqptlo spotkanie z oficerami Kotrmcrnii„.

- B ·!cm 1sm, &i<lv pani w pielu8'1!ort, mus~ słuchać
ię na Ziemi.
l oiklizów ~ prr kach znłlj<lowala
fli<: one
dobają
!!IQ Co.mior.
przec!sn11l
llum
PrzC'z
mnie, ~7.Y ni.ie. Ale Z·1 nim szedł sz.C'.zuply, wywki mc::tpo\ • m pan\l jak czyzna.
męż
m~żczyzna
- Oto jl'~t Charles Berdot - wel'J.l b !1j ę
CTyżn i : ,
Spopan soło przc<lstawlt g 0 Connor. pa •a, ·jeśli
t ,•kq tykałem sl~ z nim j~zc.z.e na Jupitezabierze
'\\. p<1Jn'.iah1 d7.il w. rze. Pro\q1dził tam dom j.(ry.
jak ALm.u
czynę
pnyp0m!Awanturnik pl:mNarny
r..ourellc, nt1 Ksi~ nał wilka. Coś zbyt otwarcie drażyc Gromowy!
w jego przystojnej
bylo
pleżnc"'o
Syd. t\\'8rzy, w blnsku je •o bin!ych ...:~bów.
Sz.l'.7.crnść
incya była tuk o- Kosztowne ubranie z <':t.arnei:to JC<icz.ywi I.a, i,c Nort wnblu .yntctycz.ncgo było świetnie upoczuł ku niemu szyte: na s7,czupłE.'j, białej r„'Ce błys
Bympatlę. Mu iał joooo•k pnmię\Jać, ze kał plC'r.śdeń.
rozmnwia z oficerem zn1cn.a wldwncj
- Connor powlecblał ml, że poKompaniL
zapyl.ał z u1rzebujcclc fprzętu? - Pan nlcz·wy1kle 1ntcrc9U]e 11ię dani\ obojc:lnością.
Nort krótko kiwnąt głow11.
miss Lourelle - par knął. - A mo7.e
gotów jest pan udać siQ z nami na- Poh-z bne nam je t wzm0cn!odla
urz.ądi.enie
wet na Oberon.a.. co?
a:nt.ytcnnicz:ne
nc
i
krążownika
Flllp S~·dney wzrunył ramionami, dwunastomi(•j:;cowego
sztuk in,uli!oodwrócił aię, i razem re swoimi to- co najmn!cJ d1.iesi<,"Ć
waf'Lyszami wyszedł z zakładu Dcr- wych slwfnndrów z indywidualnym!
anlytermitaml.
dota.
zmarszczył
- Dufo zamówienie Jaki rozkaz dala Kompania Syd- się Bcrdut. - Gdzie jC<i'llccie?
7.e
Nort byl pNekonany,
ncy'owi?
spokojnie od- Na Oberona
kaz.ano mu jochać :za wyprawą na
Nort,
rzekł
mogą
nie
razie
Ob rnna. W każdym
Dcrnot wybuchn11t śmiechem.
„Meteora". Wayty i inni
:r.n~amąć
- Czy inie wmicruicie pos;r.uklwać
pilnu.Ją rakiety.
- Wi~ pan wybiera eię na Gro- tam ll'vium?
- C-0 w tym śmieszn o? - zapyr.npytala Nova
mowy Księżyc?
Marny 11pol!Qb samobój • tał Nort.
Smith. Bcrdot chichotał.
twa!
- Nlc mn miesiąca, aby nie pc.kaNort ~jrzat na dz.lewceynę :zi lrostary kosmiczny
ll!ywał &IQ tu jakli
n!az.nym uśmiechem.

-
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do dużych, gre- Johny. D1atego poszedlem ci&błe nubmych cylindrów. Zewnętrzna osłona kać. Na statku teraz 11ą Inni ludzie.
itrynonow.a mogła l'ltalc wydz! lać ir>ro- Tnni ludzie? - zapytał za1Twożoneutralizowały

cncrgiQ ny Connor.
Stcnny zrobił nieokreślany. ruch.
Insuli1vwe ubrania posiadały 1n'kic
- Inni, w szarych mundurach.
1mmc, !cez mniejszego wymia1 u onty- Komp. nla! - wydarł się okrzyk
termity umocowane na ple<"nch Ubrania te b ły podobne do rz;wyklych sl<n· rozpnczy z ust Nori.a.
fandrów, z tyim jl'dnak, że byiy z.rob!o·
- Juk, u dlnhla. m~li sobie pr•zyne z materiału uln:ioneogo wnrstwaml ri wluszcz~ć stalek? - z.apytllł świszczą
uh.-;tnncji najbardziej odpornych nn cym głosem Hcrdot.
gorqco.
Stcnny wyjaśnił z d1.icc!nną prostot::i:
rz<:'t z~teł zaladownKiedy clężkl
- To stało sir, niedawno, Johny. Wavny na ciężarówkę, ncrdot kazeł Ten·
1y powiedział, 7.e mogę się przej "ć.
ningowi jechać do kosmcporlu.
Chc1al m Ri<: tylko rnz.e.irzrć. Mu 1a- Wiem, że chcecie odlecieć je'k n11j- łC'm się pr?.eknnać, czy 111dowałem tu,
predzef - rpowl dział do Norla. - BQ· gdy bykm pilotem„.
det oczekiwał na wasz powrót rz; moją
A polem uj11.ałcm, że do naszoi::o atacz.~ią lcvium.
tku zbl żo.l s1Q ludzie w r.zarych unJCi1,7,arówka wyjechała z Księżycowe formnch. Strzel• li z plslołc'ów. Wayty
go Miasta i pomlknc:ła po drodze pro- I wszyscy inni u nęll. Wtedy uirz.y lu·
\\ ndz:'\Cef do portu k06m1rzn<'i;o. Z oby- dzi~ weszli do środka. Obav..ułlcm s'.ę
dwu ~tron w zielonym półmroku wldiłć tam iść.
było drzewa p;iproclowc. Duż.v n!ctopc1z
wp::idł w światło reflcktori1w i umkm1ł
trZłlskając

kri.ydłnml.

Zbliżali się już do portu, i::dy Nort
zauwaiyl n<i drodze przed nimi czyJ:iś
po t11ć. Krzrknnł i Tcnnini;: zatrzymał
5amochód.

- O co chodzi? - ~wallownie 7,.apytał Hcrdot. On i jcto ludzie t·hWJ·dli
za broń.

- To Stenny - odpowiedz.Int Nort,
zc•kal uj1-1c z 1.-amo hodu. - Jeti n z
nus1.ej tl..llło~i. Jest umysłowo chory.
- To ty, Johny? - powlcdil~ł Sienny, gdy Nort zbliżył się do n,ei;:o. Cil'szę ie. że ciebie widzę. Wyszedłem,
ale nic wicdzinlcm gdzie ciebie tr'Z.cbn
szukać.

Nic powlnie>ncś sam tutaj siq wnodpowiedział Nort.
St nny Chod:lmy z powrotem na „Mctcora".
-

łc:s ć,

W blękl!t1ych ocwch Sten.ny'ei:o odwyraz z, Jdopotania.

bił się

-

Nic

.. •

mO'.lemy powrócić na stntek,
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szczur 1 mie "PQWiadeł, te wybiera
na p zukiwanle lcvlum.
- Czy tamci pokazywali panu coś
w tym rodzaju'! - zapvtat Nort.
kła kryształo• Wyd<l5tBl f.ołkę ze
wego, którą otrzymał ()(J Aliny.
- To jest levium ri Księżyca Gromowego? - zc;(}ytał po pl 7.n1e Ber·
dot.
- Tak - odrzekł Nort.
Czarne oczy Bcrdot.a blygnęły potą·
dllwlc.
Tn .i t ZU(rCłnic Inna sprawa! Sądzę,
te moiem · p ga<łllć .lak ludzie interesu.
Pl'OSZ.C:: do moje~o k ntoru ..•
Nort i Con nor po zll za nlm przez podn.econy llum do m I o biura.
Na bezczelne•• ładnej 1•warz.y Berdota
TY owała siQ si<: chciwość, g<ly zapy-

s!ę

Nort zaśmiał się kró•ko.
- Tc~o pan .ę nie dowil'! Oto jo t
nMza prl'pozrc.ie: riRn potyczy nam
ntyt l'm1czny. a my podp! ze1;przęt
my z r;>ancm urnowe: Oddaj my dzi i~
pmc nt na le~o lC'Vlum.
ro• wledzlal Berdoto·
Nort pckró
wi n tym, ,ink ojc"cc Aliny !Jour lic od·
kryt l vlum; Jale o.na zwróciła się do
m "'li jej
stary<'h a ronall' ów, 11by
o<l zu•kać ten sk rh i jak Komn nt;i ufllłowir!n przl's2Jkodzlć Im w tym zamlerz('niu.
Oczy Bcrdote zwęzłly 11ię.
- ,Je.śl! Kompania ui;:an1 t:lę 11:a ~·a
mi. to w tym coś musi być - mruknął
zamyślony.

Po chwili wyclągnąl r~ę.
- Nor'l. rnotecle ml n,e u! ć. el ja
wam ufam .. Dam ' am nrz~t. kt6r~o
tał:
- Doskonale:'. a gdzie znajduje się na potrzPbu iecie i nic trzeba mi ż dncj ułowo.
Oberon;c to Jevium? Jak z<1m!erzac1c mowy. Wyst<irczy ml pański
1ądow11ć n.n tym piekielnym k lę7.ycu,
Skierował się do drzwi.
aby s~ę nic upiec'!
- Natyęhmlast d tarczymy sprz-:t
na wasz stat k.
- No, wre zcic dogadali my się kr7. 'knął z zachwytem Connor. Gdy
.crdot,
wy ził :r. kna; kl stal przed nt
rozmawiajncy ze swoim! trz ma pomocnlkaml. Tennli: był silnym, szerokim
w ramionach fl(l!SZUkiwacz m o nlewvrai.nym mo1rzcnlu Kells I Darm byli
od nieJ!o młodsi. bardziej pr06Uic<:Y I
eztywnicj I.
powiedz! ł
- Jesteśmy golowi
Berdot do Norta. - Tennlnt:: z chlopaRml pomOf.!fl wam zalrdnwać rzeczy.
Mamy raki tow11 c ęzarówkę.
tłum. Nova
Kiedy ru zy!i przefl
Smiith schwyc.ła Norta z.a rękaw.
- Pilocie. musze z nanf'm poroz.ma·
(XIW.cd'.l.iala na1arczywle.
wlać - Prwpraszam, śpieszymy sic:: - ochlc odrzekł Nort mlJ jąe ją.
gwarzaturkatala n
Ciężnrówk
neJ ulicy Ksi~życowc1to Miasta podąta
J<ic do Jednego a:e składów zaop,1trzenia.

W kładzie Berdot zacząl zaciekle tar•
i;owilć i..1~ o cenę przc:tu. Zasadn!cui

J "o cz.~śrn1 było osl<.:m mocn~ch anty-

-r:

termitów, po<iobnych
mienic, które
!al cieplnych.

„
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krzyknął który
-

- Ca7.! - ze w'cieklokią
Nnrt. - Sydney riast owal gaz usypiaj;1cy, ab.v opanować t.atek.
wybuchnął
- Odbierzemy i:o!
Connor. W ręce Ir!hndczyika blyimqł
czarny metal pi toletu atomow go.

przez
pomknęli
światła i
Na kraju ko moportu clęz.ct·
rowka zatrzym 1la się.
Ukrywszy się w cieniu p~procl. ob·
~erwo\\"ah scenę, która odbywn la 11!<: w
od! głości fltu ja1·dów od nlrh. „Mc.1cor'' z.najdował się na dawn.vm miej cu,
lC"CZ prz <l ol\\llrtym gł<'iwnym włazem
r.talku, <.ozu1nte go pilnujt1c. stało trzech
ludzi w sz:u·ych mundurach.
Nort szybko odw.ródl się w stronę
Berdota.
n p06iada nn cicfarówc
zv
klucz au! m trc.zny? Dość duiy, aby
Zgasili

dżungle:.

odk~cić dyszę?

zmieszał

się

z krzykiem nlet.o-

pcrz.11.
Powstrzymując oddech. z cząl z nta•
ć rly ę.
odkr
ostroznośc1ą
zwyklą
Wreszcie wołał iii zwolnić. Waga ma·

sywnej rury była tak du7.a. że mu iał
zdobyć się na najwięl zy wy ilek, aby
j11 cpuścJĆ na zl mię :nie wywołując
zdrndliwes;:o stuku.
W miejscu pn dyszy, w rufie •. Ml'tcorn", był ot\\Ór o pn kroju dwóch st p.
Nort wczoł •al s!Q <lo śrndk I mal tł
!i!ę w C'UłrnC'J orl sadzy rurze. Odkręc I
undach z iqł cz~
hyzc i po kilku
rury.
Pozosl41whvmy narz<:dzla na podlndzc. przec.sn I !ę przez ot\\ ór i fl'"ZO·
do tal sic: do ci mne o ootnlt' zczcnl
ru[ie „M :eor ".
n
cyklotronowe~o
Naokoło znaldo\ ·ały si się ci żkic cyklotrony, oplątłlnc 11icclą przewodów.
Nort wyj~ł pi !olet a omowv i o tro·
żnie wysunął lę nn korytat"Z.
l>o cichu wszedł n wąski mo tek 1
ot1tl'oż.ni zajrzał do długiej. ja ncj k •

Char! s B rdot zman;zczył się.
Tak, na cicżarówce są narz<:dz.ia:
błny.
Jednak nie rozum! m...
Pncde wrozysttdm ~j17"".ł Wayty, Do.
- Ozy dojrlzle do wnlk!, John)? _
r.aka i H n cna - E11dZ. li na porlłcl<'h:e
re zdziwieniem zapytał Stenny.
przy ści n.ie, z związanym! r kami
Nort znalazł w skrzyni z narzedua- 1 0 ami
n g
mi c1ęiJkl klucz nadaJ<\cy sle do odkre·
Alina L0\1relle stała v.;ypr tow n.a
canta zepSutych dys-L. Zabrał i:O. a przy
sposobności wz111ł również mały klucz pn.oo Filirpcm Sydney'cm. Jej dclikati ru. zyt w stronę „Meteora". Min ł na tw. rz pobladła z gnl wu. Młody
cz sć nnrożną portu kryjlJC litę w Ae- oC!ct'r Kompanii st.al tyłem do Nor\a
stym cleniu wysokich panroci, dooóki i piX>wadz.tł rozmow(l z duC"Wc:zyną.
nic znalazł sle na tyia<;h statku. Nas1~
za am Iem
Prz.cclcl n p1· wdę
pn1c szybko przebieg! prz rzcń o 'wleLourcll
mi
pani,
dla
st.at.ck
ten
·pi~
i
Urnna
światłem
zlclo.nvm
tloną
Nk? mogę po od !ć
.v. padł do izieml. 'I uż przy nim zna.i o- m6w.ł Sydn
w·aly .!:i~ dy ze rurowe. Bvło ich O$:Ółcm 1 z tym. aby taka ducwcr.yna j k
Oberon!c. Nie
,;zesnaikie. o średnicy d\\'ócll tóo każ p ni zna•laz.l śmierć na
da. Nort po~pl znle dopa ·owal klucz mogę pazwollć pnnl lecieć na ten prze.
kl ty księżyc.
do jedn<'i z dolnych dy z.
Nort ckho l S"Lybko ·wysun ł tdc: naWiedział o tym. że j t to bardi:o zyprzód i przyłożył &wól pl tolct ato2 •kowne. Dyma musi wydać z;!rzyt, gdy
P,lec6w mlodcso oficera.
zaC'lntc jn odkr<;eać. W tej <"hwill od· mowy do
r~żn!l w głuchym szumie różn ·eh odrozProszc: nie ruszać sic:! i:tosów dżungli orzenikliwy krzyk nle- kazał.
toperw, który powtnrzal się się co kilka chwil.
W chwili, gdy nietO(>C!"Ł krzyknął na
nov. o, n cisnął z cal et s ly klucz. Dvsza poru. zyla się z o trym zgrzytem.
-

pierwsze
Księtyc.

na1,1kow

C

mąci

nocną

ls?.łl

prze.
fiYrl'llY,
z małego al-Olu na. l'a.
ra.
zap0wicdź
<' fiku
diowa biegnie do " :i:y.
ob.serwawró v
i;tkieh
razlin :v

IJ\\

izd

~wiata.

Zgiclk o.<1tatnich przy.
dot'hoda
gotowan nio
do \\nt;trza. kahiny. Ol.
ko•
ży
br.r.('t'zą
nhutko
lcl"iutprndnit'c i
py
podmuch o\\ lewa twane
kl
aparaty klimatypilntów '\\'idoc-we
1hi lit.ia.
zaryjnc
prr.ez fi"ll be: <><·hronną la110mli;ocą
Pl'7.VJaźnio
l
dnlc
dalrkie fi"-' i117:dy.
• - 60.
·a olm tabli<".aclt pokł&•
dm\ l t h 7.<ipah' ie znak 111~
11lrzn : 1..a 60 sekund odlot.
Ma.son i Larry Carter
John
wtulaj!\ ił) w G'll\b foteli-leczeka ich piekielny
żanek.
w ~rncnde 11tartu,
w trz
Jest ich dworh. jt'dl'n 1"71o.
trudom
Wll'k nic J)(Jdol<1lby
pot;·.ieilcdzic&1;cio1rod'l.inneJ
385 ty. il;ry .;JJnml'.
droży.
nie bai:utel • l'r.r.l'>d
tnłw idrntyC"LllC
widnil'J:\
Jui.źclvm
hr;d.1 6iQ
tabl1;·11 p-01111 m\H',
swobodnie
mogli w drod7.u
lu-inwać.

St mmi11 Z.."rn.nl\ zalogc. O.
I j pJ'Zl' zU jc.<ln kn\H', twar.
1111 prze zkolcnie, 1>ra ~ie dw
1 la cwit:2yll sit: r:t·lem, 1.a.
11im ich wla.iiniri 1)0. nid wit•ht
wy.tnal"zono 110
kancil d.1t1lw
wypm.
odb}ria upr11gni1H1cJ

ws.

.Razl'm n1r;r-1)·1i

lowanl'J

wiru,j1\rl'j

·il) w !70.
kamrr·1:r,

pt1 tr;żnvl'l1
1•orltlani d'l:llltanlu
od rnrlkowyrh, na ładu.i~ru hu
l"ZYbfJic~"Zrnlo
jąr) l h

toi I

PC•
przy
ra.kirly. T1whnik
cjulnrJ tahlky Jmntrnlnrj (1(1.
h\a.nat w '7.tlkie moŻli\rn t~·
PY brn.1 11·0\\ i nótowul rl'akrjc. Dobit'&:ali ktr u w tur.
malo "rc, gdy pt.Id 1·l ' nil'nfrnt
l'ii:ź.a.r irh "i.al w1.ralital c·dc1·.
n.1,1 t krotni•'. a jrdn11k wy.
ir7. mali i to.
l'rzyJl·nrnil'jS'le, fil.! cynujl\t'e
zgoła hyly "Yklad.v w a.~tro
n w1gatort11" - ro<lwju \\ll'iklr110 planetarium, 11dzlr. llił•
it: mirn.y1· 1'07.)dC
\<czyli
\\ lai;nri:o ko.smin.J1<"1f<1 ll<>ja·1.du ornz Zil'mi I K:iit:z <'a w
15 ' unku cło uldMiu it'dal.tl,
Dylo Io lwnief'Zm•, mogło ~iq
'IAl;i.-1 ·ł-, że

raki<"ta odrhyli it:
\\yly1·rnnl'J trai; · I wJdtic
lotu
1111rc~ulnwania
polr.tl"lll\
na "huki wy kirrun1·k.
lak:ic
WJ die ti: posll'rlll
kh k~.lrdzy, wyk:1:.r.ywali rowniri nlr mniejszą \\)'lr1ym.1.
irh
jc<ln· k
Wlhr no
l<ts1·.
dzh:kl n jll'Jl6Zl'mu OJ>illlOW.I•
nltt pilnlnżu. Umlrjl;lnotlr' la
2 deryd11J1• l>-0wil'm o 1>0\n1dzen111 w:n>rawy',. tylkQ nnl\\, i ...--u 6IJrawnos1· 11<>1.\\oll lc>tnlkom nrzchy11 o tntnią, krrt ·cz1111 ta·r.i: lolu, pr:zrJ rir w
drod'.Z • p<>\\ ruLul'J tlo at.nrnsic.

2

•tr.

10

Tego jes:-c:rn nikt 11ie u'!cl;,iol. Wschód ~lu1it'a nad Zi••miq oo111d1111u .: wu,o7,o~u i.UOO /~111.
karw ,;pr<'J1li<d. choi: 1>rry. nit• tylko utr·lymujq j1·rlnoltt 1
1·1yn w~· jasnlr' nit' uml1•1i. Alt• I< m1>1Taturt; I wili:-otnosl', nic
do1>l.vw
z;1bl'llJit•t·l.ij;1
tylko
po jakimś l"/a~il' i tl'n <,fan
UMl\\aj4 dwu1lt•11t•k
i
llcnu
1 c7l'mija. Mirli IJrl.Cric:G .t-i4•
\V<:~la, al<' \Vp1·a\\·ia.ł•\ nie\\'U:l'.prawi:.
kie pow il'lr.t<' w rurh. luaSygnały z 2irmi. Radio doia\\Cgla
<·zr j d1 ulll'nt•k
no.-i, żt• lrkko zbm·zyłi z 11>lrtym.vwalby "ie po \\ytli·nic wari~
Odrh}lt•nic
ru.
\\:llniankl, zb ·i wc·lcsnlc jrsz. l'hu 1>n:y 11„tach I 11<1.,ląplloi>y
lot. rychh• ·iatrul'i(• organrtmu.
wyrtłwnywać
by
t·zr.
Maleńka 1>rądnit·., o IHrtł1.o
w}„~lar1·zy gdv P<> 2-1 gndt.ii,zybkich obroiach <"·u·ri>lf• 1•nnl'h . wpr<>wad:.r.i\ J>Opra" kę.
m•rglc t aial~go reakt.1rn i·I·
We mi;:le i;pGwijająt•ej Zir.
n.1
umirS'll"LOIH'llO
mie wbac-Lyll br1ri;I Amrrykl dr(J\\'t"gO
jak 10
Prr.dt>ciell nad dziob il' rakl!'ly. Alt•
P-0lu1tniowr J.
\\Slyi;lko napra\\iĆ w cza1>1e
wil"ll<ą zieloni\ phsZl'zyzną
'otu'?
dżuni:ll\ brazylijski\ I po kil- Prte«leż nir bylo alarku minut~ch znaleźli 11!Q nad
At1anl)·kl1 m. 25 minuta 10111, mu swictlncgo. Sprawdz jest.
km C:tll raz:
wznie~li sit: ju:/: na 6500
po- .l:'abzywy alarm
il~
wit:rl'j
tyle mnir.i
kuli 7.iem- "ir.<lzial 01> (')1wili Larr~. promicri
w. no. i
&:od:t.l.nacll Z Zl«ml podają, :i.c gcnrrnto.
l'o dwóch
iskirj,
1·y d·r.ialają brz zar111tu. 'l'o
ty lko· ten pr.i;rklr;ty am1>t~ro
mclr sic: 7.arina. ~ra:t .się do
nit-go zahiort;.
konZ kolei John 7.aeząl
zbiorniki. Nil' nrntrolować
ł,na do1mśc·i1; do '.l.amarrnii;t·ta,
1>pri;i.t•ni"
n.idmiC'rnl•go
ani
malt•rLuów Pt:dny1•h, .By 1..J••
cho\\'al; na,i\\it;kstą w) da,jno>c
1>rtr1·howy.
motnrow, trzrba
\\,Il" paliwo w okrrslon1•j trm.
peratut"Le. Osiafla sir: i.o dur,.
kl U\\nrom trrm< hlu, klÓ•
ro zamykaj!\ Iii~ lub otwil· f.tJił
w miare ilo 'c· i pro111icn10\\ .1.
nia blonerz11t•go ab-'>orbowirnc.
1><>J>unkty
110 przrz rtilne
wirrr.l'hni zrwnt;trznej I l'I·
•tbiornil•i
Równlr:i:
Jdtty.
płynnego tlenu, 7apa.~y wo:l.v
i url<1dzrnia chłotl:ti\.L'<" mu1oz.1
b3ć utr.tymywa.ne w odpow11•!lnirh temprralurnch, W rr1•fi1,,u
o.bteP..l('h
i;ularnych
trzl·ba l-0 wi;zyi,tko kontrolo'\al'.
U:hnicch • z·cnd Tele11•l zja poz1rnta pudrót 1111m mli;n:11.
l'o 2·1 god·tlna<"h Jolu nadJ·ontal tować sic z Tfld Z na11ri. Jest to ko111cc?pln11ctar11um
na pomiary a.,ll'o·
1;-znlł cza
nominnr. John udał blf,l do 11c, pomc1!J11 pilotom z1ucść pr.zytlacwjącc 11c:uc1c samot11ośc;i.
a.siroko1mly.
wyd ka<~ z rla~lyc-1nych
go
trmpera turc l'.11owodnw11nl\ po.
Na ubs.vcllanono r-.r.arny111 1>l11stiko\\yl'11 hull·l~I .
ni k•1 n id
Slc1ic,,
ło:i:rni1·111
( praco ane na nodstawie
tle nieba g'\\iazdy nie mi~o
hory:11>nlrm. J'owinni h li \\ ,,._
11'.!anl'wr l:\llowanr.L mu•i"łl
tal~, s\\ icc1ly row nym, jcdnolądować tu;G przed \\ ·l'lwdcm
z.at'·lJ\(' od Prll'krt;l'C'nia r;ikil'.
kołu von Brauna z „Paris
:Git'lłlta
~\\iatlcm.
e;la,inym
n11ell n:L o~nni<•.
IY. u.,1ąs1'
S1<111ra.
w1>1>.1nialy
\\l'
asie
z1111c11ila
Przy pomory dwót·h gnll'k
Jakkolwil•k o !alni •"lion stlllwiclolJarwny dyi.k o brrd111- ku 11·0\lacla. i.:<r·t.yclh, ·t. brnkn
rrg ul:itorów mnie· ·r.rzon ,. ,.h w
cy kilkakl'Qtnio przcwyi,.<;zaJ.1- <ttmo.o;lery nit• moi.nil 1>trro· Płlrf;t'ZY l'olt'lił John l'rlow.11
ccj widzialn;1 1<1n"'C: i;lont:l't.
\\al' 1>la tam I jak w Z\\ ykl~ 111
P".t.r·,-.
li1clo\\ ani:\
punkt
na
p<Y~o~t.11
'Il·\· 'l'ylko hi;l<;he
" 'nn<tlode. 'rrz«ha h~ Io Jl!l~lu.
linrl
dwo1·h
"Ir,
prll'ti<;t'lt"
skrp anr żyć ..,ir, ... lll't'.ial•1l·m .,ystl'mrm
t.ikl 1oam, l'it·nki
kirn1nkow1·l'h. Linir tu hyly
nii. żyro,kopow. Trzy malr ur1'\• rurhom<'.
wit•ksty
nic
oflrcbrnQ
.le
prtl'.!>U\\ają~
ogli\dany dobi: \\CZCbllll'j z dzrnla ż) ro ko powt• poruwarw mógł 'l.borzyć
lo'u
toru
z
\\lliCIJki na l'al·ylllw.
małl'J
p<H\.str·tym.ily
rlcktryczno ' l'ią
·ttrowanl•go automalycznic 1
Po .slotograto\~aniu &:\\ iaut
rurh rakirty, na.str:pnie prl~L uniknąć w trn
1~~·•iu zdrld.
lysii:cy
26
dalm:e
1>rzrbyli
ze;;th
istotnie
ie
.sit;,
oka:uilo
kłka.My
"Hv - dlt:ł.koś1::
pow11li J>l'T.<'·
lub '""'·
rzenla ze 1>kalaml
Jrs.i;cze 111cc-0 z kursu. Joh11 1>1>dy- oltrót w1oll'l"ZllY
l'iala lonH trow, ale l'iąg l e
żyweao
logr.am wagi
kr<;l'ilv .I\ ognncm w .stronr: dnlt;cia
zbvt
s·lnehne
w
przez li. znajdowali 1>it: nad Orl'anem kt1m il c~· lry i Larry brz
Pf>lllnoi)·r
trrnha
K~ir,i~·ca.
na fot;>\\ldniala
by
małą,
Irgo nli• Atl:int~l'ltim. A \\it:e tor r.L.
John, rhol' wcale
trudu ·1,a\HOCil na wla6l'iwy
l'IZ.\'hko op.i.
Teraz ZilCZ<;li
gra.tii.
li:, ui;talo lor.
l'h\\ iii kicty wypro,111w11l
tPj
w
c-rnjl', \\ilŻY
1>a '.11111 rlo
dat'. Przy\\ i.v.ani
metrów
ln>i<:1·y
O kilk;\
GJO kg. Nil' r-r.ujr? Dla('"l!'f;-0 zlmt·111nlc na w ·1·hócl.
mlnt;l.,
lotu
Druga doba
lntrll 1:zn1ili <stul nil' manl- pnnad
grun~u
powirrlchni•1
John. Dynamo br·A wrażcn, l:iamo11Qcz11l'ic h'h
.John,
wlr:c zapad" 1Sie tak w (ot"pulal',)t". L<1rry 11101'<1\\al ,,;1• 1.
Larry "'·" rtucil po:lw«Lir•
tu, dhlr-,es;o nil' moie 1;ię nlr d·liala.
na h~·draulicv1l< 111
drt"mall
popr;rn ilo "it;,
mc·rhanł 1m1~111
~a kola1>y
Ir
hakowa
<'Złe 1·y
Na i;zczr:Nctr
wyJ}r<t.slmrnl-7
John sPQsti-.r.t'gł, że L;m·y :tmla111:. W 1.odntrl'cnio I \ p.1„
„J>'l!1'\<1zia.", Johu \\lll'a\\lt w
twiczenia. La1>a ph1ta, gruhy
nir mu.~i. W td c•hwill i;tenil' .slrdzi . )><)niżej, jak bylo dll dopkro w 5<.J irod7Jnie uli ruch 1>~slrm rei;ulat·Ji dopJy.
.sialowy prl)I zak1•1iez1111y ·1dr.
rujc Larry, z tnid1·m, i;·,tyw 1·hwlll startu, let'"ł razrrn chwili 1;tarlu.
"u 1>alh1 a. Na wy.o;ol10sd '>·
pnrriwwslrz:isowy•a
rtakil'm
manipuł ufo
pakami
" ny mi
'f. fotl'lcm bu.ia naci jrgo 11:10podały,
W yi.ok<Jśriomlen.e
kt1lo 1000 kilamrtrów wy~o
wysuncla .sit: przt'"r. dy.s·te wy\\ ą. Widc><'znie rakirla obrri- :ie 11rzckroczyli linie neuir„t- k<•<ciomleni
wvi.taJa<·ymi z pol:'lllkaml
radinlnk111•yJnv lolowl\.
rr;1•ry l'olrla.
ną mir:<I·r.y polami pr1.;t•ią;.1r~la sit: 1h1kola o6i i \\·,·p«1Jo\\ l<\l"t) I autornaty·t".tnlc moto·.
Lctnlry poc-.r.uli krótki11 zdrAl:! ry, hy prze'~ odr-tut w pr-mNe, momrnt uliii. Ntrw..,.lV mo\\llllll fotela automntycznic nla Zu mi i Ki;'.1:życa.
willi sit; w
pri:t
i-trnie i
nil~ byl<l to dla ni1'11 l'hwila.
.'\le pnr. unr:ly sil).
rakiety odpada.
C7lon
riwny111 kil-runku opciinil; •>- Krunt. J>nC'z chwile rnkl1•t.1.
jak db ziem kif'11
ul'iN hy,
to tylko ,;rkundy. ł'rey 'pirW e74"\.~ie _lot~. kMmicznrg~
1•kranit• radaru
p:idanie. Na
kolyi.ala sic: nlcbezpil'l•lntl" n.i
ro. nlr, a z nim i ri- foltma „w ~or1.e l „w dole
1>0dr1iźnyl'h, którzy na l uk~u.
15·u•nte
im- jedne.i nodLt", alt• Ju:i; łapy
O!łbida.
b\'lo
w id:u'
' nirnie. Od1>ad<1 drul:'l er.łon. nit' nio Zllllt""l<\.
sow.1 eh parowea1·h 01·l'antczA.~tronaul'i
wysylanyt•h z rapuh1\w.
IHlrzut• znalu?.ly opart·ic I z111e.
r1iwnik.
pruplywaj14
nyl'l1
Al(i Już jr,t .. 11 K". osiąirnt:ll
„1>rzed•' i .:1a"', ,,
n1ow1ą
kil'tv o pnWll'rrl·hnie K~ir;
po.i;y<"ji pionor u c•homlala w
40000 Zil'mi mówil\ ,;z tej 151ronv", Prz(•ciwnie, czekal<1 kh tl'raL
nah,yis:q 1>7.ybkosr' 11ari1.'>laOb,.,rrwująl'
żyra.
we,!.
\\łil~nie ty le, Hr
km/godz „tam", „Pra• wielka. próba. LJo trj pory,
o Ksh:iyc·u
Ja1•y r,1·tm im 1>uli;ów I kh
tr1cba, by prr.~wyclr.t.yti Nłl•: '\va" i „le\\:a" ~trona <>zna<•"td. przc-.i; 9/10 dro11:l rakieta tra- <1dhhi John m1igl regult1w.1ć
JQhn Wll\CZyl na.da,jnik raprr.yt•i:urania Zlrml. I nagle •po kuirrj ri:ci-. ale nil' m;L cila nicusta.nn1e na 1>zybkoscL moc i.llnik1iw, by tempo .scho. diowy I zameldował zwli::lll':
nylon<>w11 e.pr1;t.yny wyrr.ut'aJ•1 związku 7. polc>żcniem irwiazd Oi.tal.nio
„,i1rdwi1• '.Z dzenia równoważyło sit: ze
lcl'icli
C'.Z<t8U
23,58
- Go{fzlna
Ma no- w pncstrzcni.
pilolriw w 1>0wlrtn.r.
6Zybkością normalnrgn odnu.
na
Stant:hśmy
zmianami wysoko~l'I. Umll'Je- Grecnwich.
Lud <i
„O".
mctr w. ·kazu.Jt>
.spadać
zac-1.t;li
Obrt·nie
towca.
po.
W
tnic ki<•row11na ra.kil'b o t:i- l{slt;źyl'U. W,,"lYSlko
- Co się siało'?
<lpanowufo niezwykła błoi;~>~Ć.
o
Jt·1>"Zc-tc
oddalony
K~ir:zyo
dula lagoonic niby hrlikoptcr. n.11dku. Ru.s:.r.nmy na badanfo
- Główny amperornrlr stoi
Nic waźa nil', absolutnie nil'. na 7.t"l"ll'.
praw ie ,IO ty!>. km. S1><1dai' w
Ze "w<dcgo :;it'dt.l'nia John terenu.
J 1k
cią:i:yr.
Olała 1>rr.l'lil11ly
tempie ponad 10 tysit;l'y kiło witf'llal K~ir;żye ty lko w ma.
U1>-zk<><l7.r:-nie prl\dnlry bvwolnr ptaki mo111 ummie fiit: łob.v jl'dnq ~ najpoważniej. ml'lrów na goclzint:. J1•żell ni" Jym lu.,tcrku )lod darhem kanad ląrlnml.
s·.i;ych kata.,trof, jakie 1;lt: mo- zmnlej.wą szybko cl i nil' bQ- biny. Po rhwili jednak na ..,.
Ab urd. Teiro nenvy nie Ka przydar.r.y1; w cza.sir lotu d14 umlrjt;tnic liler<iwać, roz. kranie telewizora ukazał <ile
bb·.sknwlrznle Pl'J?.a:i
rosnący
wytr.tymujl\. Na... t('1JttJe 11;wa1. ml1,'<lzyplanetarnrio. 07.nar.za. tn.a~kaJą, Bit: o .skały.
ZJt•dJI trochę 15uchego prokratrru. (ielrm Ich ' bvl nlerobi Im 'iit: Io to pr.r.cdc wszy~tkim unie.
t.owna rrakrja,
tym ruchomil'nle aparatury klima- wiantu, popili herbat!\. To wlelkJ i nlt'"tbYI rteł>o.kt kra.wpada.fi\ w
niedobrze,
~mlf'ró
wie\:
a
wcale nil' była pr<>Ma 'pra · ter w okolil':v bicguna półno.·.
WI('. tyz;1cy jnl'J,
wii:h:s?.e pr.r.yfnt:blrnie.
nlrwa>.kośl'l
ud11.~7:1•nir.
pnez
11\anio
nl'go ze w·ąlt;du na panuJą1•4
wa. W
pa.,ażrrów
d·tl<"li ?.re złą, że tak bt:tlilr.
umiar.kow<1.noł
UokJ klimatyZM'.il plyo ale nJo wJ lewa. tJ-zcb-4 ~ mo.żlhvlo
Wiedzieli u l.Ym rówDlei: le• Pompy i
ry 7il'm. kirj. B1;dzi1• to dm I.
r .v tm lotu
la. gdy spokojny
w 1>rrłini k-0smic7111•j zos1unio brutałnit• 7.aklorony. l'rty
i.-zybk<1 · l'i około 30 I) s. km
na godzinę d·,iób i 1>kr7. •111.~
rnklrtv za1nlaj;1 it; I r<Ylgrl•'•
J ri'.rli nrn
wa.il\ do hialoś1·i.
uda im i;it; wśU:t.nąr' na ior
wylic·1.ony z maksymalną rlokladno · cią, nir mnJ;1 żaclny• h
rozpr)·sną i.ii: na róJ
,..,,111. drohnlutkkb mrtrorytów.
C)·iry na zegarze kontrolnym gwallownle malrjj\. 16,
10, 5, O. l'olr;żny, huk, ryk
Nilników, z dy1ay wylotowrj
hul·ha płomień . Ogromna pł<:
odry"a
ri06topniowa rakieta
1111; od złrml.
W kabinir clśnil'nll.' rośnie.
l'n d\\Órh rninutarh akcl'll'r()rnetr Wbk.azujc Ju.Ł „81". Gra.
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w.v11tnrci:v
~we.I „101wl1.dce".
dobl'ze wy11'7.c7.ypać pollc7.k!
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Ant 1inCR A7.lukl fryzjerski j,
ntclekt, cóż 11tro.te, J~
cóż
sli nil wcznsach ujawnia
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f I?
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1.1 1adów, za b ;e raJ I\ gl<.ia w an-

(Bez 1t6w)

Co ciynll:, aby w warunk11ch wczasowych, w okoli•
cach nit>rez ht.kże oddal'>nych c:d n11.Jbllż~7. go ko~mctvka, zachować śwle1.11 cet'c:?
Czy wozić 7. l'IObe nrzerckl:1mownne ko metykl ugrnn:.
c-me?
Przen !gdyl Cz to 71wyczaj·
ny „tatar" narzucony nn
twm-zyc7.kę wywiera w l k 1.y
11kutek nlz r nomowane kremy firmy Elizabeth Ard n;
cm. em 7.wyc7.ajna maf!cc7.l<·1
wybleraole się, piękno z mizerii z• śmlelt1n(l at.ypanie, na wc:r.uay, Us· bcicj odświeża skórq nit
lkłltclałyścle sobie trochc: go- osławi o ny „Krem Prnłnt6w·• .
tówko na prr.eJa~d7.ki &limopnnl
ph:knn
Bywa ~chodami, i;tatkaml, tratwa- ~.biera na ~iu ach l(rzyh],
mi, łódkami a nie rrndko aby je oo wy u z nlu kofurm1mk11mi... Wa ze praw- n:ystnie
W/•
1r>i1mięiyć„.
dz iwe fibrowe wulizki wy- stm·C?.y rozctncć n
rącz ·
przep ic:knym l kilka ma,lel<iiw, doruuclć <l1l
f'ą
Pcr.1ione
ko tiumami plai:owyml i u- n !ch alul, ci,ut m ll:n 1 •
knl11ml.., Wa ze pr7. ślk"7.nfo {mych lub poziom k, TW1łn
n kolor rudy pr7.efarb iwa- żyć tę ml n.un!n nil buzi~
nc brwi l rzc: .Y pr7.yciqg 't· n nnznjutrz
kiirka b zfo
11\ mczcr.yzn z odl<'glo~ci ki- m lc;dulka jak 11tllu. Wylom<'ira; cwprynki 'l'abar- borną ma1t'Czk11 na noc .te I
w 1onc na kolor liliowo-i:i- micszanirta: ogórków mal•Jwy„. z orllegloś i co nn.imnl<'J sołnych, j:>t"1. cicnt z fll p1'l iJ
plcci1t kilometrów„. Pochla- tul'cckiego z łyike bulg11r-

'l\ \'ol

1ra w<> i 1

Tnk na i prekursorzy po r!
minion~·ch

w!ck6w urlz.te:i<Jll
nr1m sankcji nn I tnl!"n ic.

MbJ c1.ytclnik ma bard z,,
w {JÓ!cze. ne klonności. N 1C
l\dl;;. aby żu<luł odc mn :c,
prow nrjonalny,
był
abym
pon! w.uż nic mlcs'lkum w
l'nryht, M ., kwic, <:zy Lo.1~
dynie. Nie ~rndr.ę. aby nct. I !wał ode mnie autcnty c zn ·~o opisu ulicy, znbytko·
wcgo bajorka, nbym sknrc:t
obywutcla moralnić ob :> jq1n go, a w zaml 1tn pochwalił
obywatela ze zdrowa llcz:n
roozlną,

wstrc;tcm d:>

C1J

nałogowym

W'l!'ly. !kich n -

pojów wyskolcowyi.:h, opró::z
cleplcl lcmonlttdy.
W LliNCZ\.K

rwl 1. lo'k

llll Okr<'
prom 1 on łotw tm~zy,
t~Ut 11, ~OJ Hzcka <•J~Y tń , 2:1)

( 141· tku rr111 l 11 , 2!iJ 1~orah. 28)
Turzyn, 11 yl c•.cl śl i;la 1
N 1. 21) Mil nlk. lPlWOl nntk,
z;1r wn lk I znRdmr.
:.i2J
'l't>nuin nad, ,·lanl. . llffllMią•
rtJ11i - a tygodni!'.
11
kr'l\'t.ówki
ltozwi1~vanie

a imir.11ia

są Nuirotki.'

Nitsolidny odzirl p1111kt 11zewski
chce, bi/ zdobll OJ Marchlewski!
„.„im. F'nrnnlskiej" •.. cz11tau zdala,
a tam braków prlnn halal

W l'enerrze iii /wdowcu.
patrorw)q„, Ko cil1szl:owc11!
?.dtrny, których piece dumiq,
1101zq kllkH dum 11ych it11lo11.

l'rnlnla, ro ma i/I! prać zwycz<i}
'
tvzlcln tobie Mlcldew1c„al
Zakład -

ludzkie no3mi1rn Lako -

Slowackleoo ma nazwtako.

nr 22.
knnnp.i, kil•
PO/.I0:\10 m l. ja, J.11m11k, <'tako,
kitnlnt11, dzi<in l,
CUI • kJlr<.>,

<ll'yl,

011111,

11lk11, wari.Il, oc n , lor•

bu, llP rnt. oktawn.
PIO. OWO - kt111'1fo , ni•
11u1 1 pltH'. auto, rumha, lik•
lor, 7.lnn i<ln, klnrn t, " kod ",
kart11, k11roca, pannmn, roo•
pa ltirwń, w a z , 11t ik,
N grody k.c;u1tkowe Ul mz.-

wl111.11nic
wnl1:

krzyżówki

wylo.so-

I. ln•1u\ Sadem ka, l,ódt, ul,
l'ró hnlkn 22 m. 17.

fl. Ka·1,lmi~r1
JER~Y

I li

T'rot'l11k11i<1 llc11t! spn<ll i

Sob1'7ak,

ul. Ilylma 6-a m. ll9,

Lódt,

Plnn rachu1innJ1 nn cnlego
ale ilnic - Waryriakiego„.'

powiemy: hola!
~eafrom satyry 111
l .ade11 Zl nich 11lc nosi lnmmia GoQolnt
Mrmd ·tę w11/ania sam stqd hez wq t plenl11:
odu Już 1101lu Imię, bqrl! onrłnu imienia!
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W windzie wiozqceJ na unfot Jest 'l\le t11lko pechowv
tnOTdePCa; ;est także moc problemów, które uadowił tu
Louis Malle, reżyser tego niecodziennego filmu. Matle, ;c.k
wiadomo, bvł uprzednio asystentem Bressona, który - co
tak.ie wiadomo - nakręcił głośnq „Ucieczkę skazańca".
Może stqd, obok inn11ch zagadnień warsztatu
wziql się
w filmie „Windc( na szafot" ów problem czterech lcian
w !lich człowieka? Nie wiem.
Ale wnętrze wind11, wbrew obiecankom t11tułu, nie ;est
ł zamkniętego
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mogący

bynajmniej JedJlftCI !ceneriq tfgo ftlmu. Mamv tu ł błur11
ogromne; firmy, parę knajp, sporo Paryża, kawałek autostrad11. Mamy też motel (czwli hotel dla samochodziarzy)
ł zgrabnie pom11ślanq akcję,
skladajqcq się w sumie na
widzem zawładnqć
film bezspornie sensacvjn11.
bez podziału i reszt11.

Konstrukcja filmu Jest bardzo ciekawa: widz nie fledzł
mordercv, bo wie kto zabiŁ Ale widz 11.edzi perJIJ)etie bohaterów, do których - choćby nie chciał - musi czuć odf'obinę sympatii. I gdyby
wyszukać na naszej
~owni
komplet lawy przysięgłych, to sqdzę, że morderCCl nr I
został by niezwłocznie uniewinnion11, a morderca nr 2 zasłużył co najwyżej na dom poPf'awczy. Stalo by się tak za
sprawq Louisa Malle. Dokonał on przedziwnej sztuki; finał filmu, gdy wsz11scv ponoszą zasłużonq karę - zdaje się

intrygującym

b11ć podszytv

i nowator.skim

SZJldet"stwem. Ale

pomyśle

że finał

słusznie._

filmowym,

więc

ten oparty Jest na

trudno nie Pf'Zyjqć go za dobrq monetę. Jaki to 1>omysl nie zdradzę! Nie można przecież pozbawiać przyszłych widzów należne; im pOTcji satysfakcji.
,
Tak CZJI OfDak jest „Windą na szafot" filmem niezw11klym,
jed'llJl1'1. z najlepszych obrazów błeżqcego sezonu. Mimo
pewnego „pTzegadania„ - mimo nieznośnych „monologów
wewnętrznych" i mimo przesadnego
psychologizowania.
nie wpływającego dodatnio na wartość i czytelność akcji.
Bez zarzutu rozegrana tu zostala .strona aktorska i wręcz
popisowo przeprowadzony zostal klasyczny i niezbyt ostatnio modny montaż akcji równolegle;. W sumie, choć niezbadane sq df'ogi, którymi chadza zainteresowanie naszej
widowni - ten film na pewno spotka się z niebywalym
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POST SCIUPTUM: Niektóre z powyżuych awac lWl«H
towane 1ostały • okazji epamlnów wstępnych, odbywa•
J;tcych Ilię właśnie w pałacyka przy uL Tar1oweJ.

Wynika niby z powyższej teórii, ie w trosce o pn)'Szłeść
rodzimego kina trzeba b:r wydumać dla klanu rycerskiego
inne możliwości bytu. Nic błędniejszego: nie ma lepszych.
nie ma bardziej cieplarnianych warunków nii te, które
daje Szkoła Filmowa! Pozwała nakręcać flboy. Lepszej
szansy - nie można sobie wyobrazić. Inny jest za to rodzaj opieki, jaką bym otoczył czterech, pięciu rycerzy
znalazłszy się przez moment na miejscu p. Rektora. względ
nie pp. Dziekanów. Rycerzowi Polańskiemu. Majewskiemu i innym - przede wszystkim poodbierałbym niebezpieczne rumaki - skutery. Potem bym najął specjalnie
wyszkolonych ludzi, którzy by każdego dnia szarego i każ
dej nocy ciemnej baczyli pilnie na czwórkę, piątkę - aby
się jej nic złego nie przytrafiło - przy wsiadaniu do tramwaju łub gdzie indziej. Ba! strzegłbym owej piątki czy
czwórki przed kontaktami towarzyskimi • ludimi o guście
dym, ale saraiłiwym. A myśl. która by DllU\ powodowała,
najpewniej nie wymap komentarzy.

jesł cswórka, piJttka - aby im „zrobić opinię„ - cz:terema.
pięcioma filmami! Sytuacja Jest nieunikniona - bez przyjęcia na stadia stu dwudziesta ladsl mowy być nie
może o znalezieniu owej rycerskiej cswórkl, wokół kłórej.
w zasadzie, wszystko się póiniej kręci. Czwórka, piątka narzuca własne kryteria i absorbuje bez reszty profesorów. Trudno się temu dzh~ić, be to Jest prawidłowe i naturalne - jak świat światem a nauczanie rzemiosła arty11tycznego - modą.

Rysunek jest niewątpliwie filmou·y, ale w teczce redakcyjnej zaginql
podpis (naprawdę!). Kto z Cz11t€lników przyśle inny, najdowcipniejszv1
Czekam11 do 15 lipca. Nagrody czekają także.

ność, o której nie pomyślano: drodzy Absolwenci - choć
im się ankieta podoba! - nadesłali w terminie zaledwie
kilka odpo\\iedzi. Można stąd wnosić, ie już ich toczy
bakcyl lenistwa, lub owo charakterystyczne desinteressement. Owo charakterystyczne - rzecz jasna - dla filmowej ulachty, która pnywykła przerastać ·duchem skomplikowane sprawy tego świata.
Jak wiadomo - nie kaidy filmowiec jest rycerzem: jedynie ce trzydziesty_ Przynaleiność, niepisaną. nlemówioDlł ł nleoficialną - uzyskuje się Jui w Szkole Filmowej. Zazwyczaj na drugim roku, gdy po pierwssym filmie
społeczność studencka nlr.omyłnie osądza kto co potrafi.
I niezależnie od szkolnych ocen wpisywanych do indekliU idzie w Polskę grane na rogu wolanie, że ten lub ów
zasługuje na umieszczenie w herbarza, a inny ni~; (choćby
miał same piątki nawt't). Co tu ukrywać odkąd pamię
tam Szkołę Filmową - zawsze opierała ona sens swego
istnlenia i duży sens S\\"Ojej drla!ałności na garstce ryceny. Słudentó\\'. moie być stu dwudńestu, ale potrzebna

powodzeniem. l
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wyżej fotosy?

gdy Jui wszystko wymyślili I aorganizowali". Racja, nie
wolno komuś podkradać tematu, choćby s tym wymyśle
niem było trochę inaczej (nytało się gdzieś swego czasu,
ie w Paryżu ktoś wylosował Fanfana) i choćby nawet
miało się na to ochotę. Rozwaimy więc rzecz teoretycznie, bez podawania faktów.
Gwiazdka &ostaje wylosowana I przypada w udziale panu X. Przypada mu na dzień cały, na kawiarnię, na tort
z kremem I lody. Przypada mu na spacer po ulicy i parku,
przypada mu na wycieczkę do atelier, przypada mu na
„dzień dobry" i na „do zobaczenia".
Do gustu przypada
mu także.
Ale los uśmiecha się tylko ciut-ciut, półgębkiem, i nie
chce więcej. Szczęśliwiec, który swą gwiazdkę wylosował
- wylosował oficjalną radość, dzień najbardziej oficjalny i oficjalne trzepotanie nęsami. Wofałby - sądzę - dostać gwiazdkę po cichu, nawet nie do domu, ale przynajmniej bez fotoreportera, bez dziennikarzy i krzyku. Choć
by na dużo krócej I choćby nie w Stolicy ale we \\1adysławowle. Byle bez świadomości, że staje się aktorem grającym dla wielotysięcznej rzeszy Szanownych Czytelników
„Ekranu". Byle tylko ktokolwiek to zobaczył, bo w takich
chwilach koniecznie potrzeba Ś\\iadka. (Mówiąc w na\\iasie - są gusta i guściki. Ja np. - mając do wyboru wolałbym powtón:yć samodzielny wojaż po Piotrkowskiej
nowym modelem Volkswagena, którego liczne przymioty
pozwalają kpić z aktualnie obowiązujących zasad ulicznego ruchu.)
Pan X wygrał gwiazdkę i włamowolnie skazał się na
utratę głowy, tudziei dwustu znaczków pocztowych, które w przyszłym roku naklei na kartki by wzmóc swoje
szanse. A może się srodze zawiódł? Nie wiem. Rospatrywanie tego problemu leży bowiem w gestii sympatyczne1•
„Ekranu".
Jak z powyższego wynika W"SSYilłko co ładne mele ml~
swój zewnętrzny triumf l własne wewnętnne fiasko. Najładniejszy pomysł takie.
Redakcja „Wspólczesnofci" rozesłała ankietę. skierowan'
do absolwentów wymiału reallzatorskle10 Państwowej
Wyinej Sskoły Filmowej w Łodzi. Ankietę pomyślano
banho ciekawie, układać Jlł musiał ktoś' kto dobrze ana
Szkolę i filmowe problemy. Rzecz ł~zy dowcip • rozwaglł
i wyrainym celem: zjawisko sdaje się mi~ miejsce bez
większego
precedensu w (raczkującej u nas) dziedzinie
ankietologil. A więc cel był wyraźny - ł jak się dowiedziałem od Inicjatorów dorainy. Dzięki wspomnianej
ankiecie każda póżniejsza akcja publicystyczna mogłaby
cenne, 1tadyjne pedstawy_ Gdyby nie ~wentualJDieć

Z których znanych filmów pożyczone zo11taly cztery reprodukowane
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ani gwiazdka ma 19 lat I ogromne oezy. Mowy nJe
ma - reprezentacyjnego zdjęcia się nie zamieści
(koehan!ł reda.keję diabli by wziell. ,,snowu pchasa
Jej fotografii: do numeru?"). Jest natomiast rounowa w „Honoratce„. Powiedz Baala, Jak wy1~
ten Jeden dz.leń • Tobą?
..Jeden dsień • tobą", to zgrabny pomysł ,,Ekranu". Czytelnicy ty1odnlka przysłali kartki pocztowe z powypisyWIUlymj iycseniami, 1 kim to by sobie najchętniej i:yczyli
spędslć dsień. Rzecz Jasna w srę wchodzili Jedynie
aktony dostępni na krajowym rynka i sympatyczni. Potem kartki były losowane i szczęśliwiec dostawał cwiudkę
s rodzimego nieba. Dostawał na cały boiy dzionek. Nie
All1lł, nie. Z brodatym (nie wiem, nie wiem!) fotoreporterem i ebma~ ciekawych dziennikarzy takie.
Pani gwiazdka oczywiście wie, jak wygl!łdał ów Jeden
ma nawet ldjęeia w koszyka. Opowia-

~ • nilł: ba -

da chętnie, ale nie podyktuje do druku, bo ,„ - poczekaj
tnehę, Ekran b7. alę wściekł, niech oni to podadzll ple"".Si.

