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na plaży w SO•
bieszetde. Ma 18 lut i na Imię Maruna

Tę polską „DB" znaleil!śmy

stycznia

wieczorem
lua Wisły zatrzyn1a·
Ła
się
na
starym
ujściu I w krótkim
czasl.: zatamowala rzekę, aż
do thalej wsi
rybackiej
Górki Wschcxl.nie. Ochrorrn2
waly znalazły się w nie·
bezpteczeństwie . 1 Luteoo o
Dodz. 2 w nocy śluzy woJ·
tie w pobliżu mie;scowok1
Bąsak prysly pod naporem
masy wodnej. W taki oto
sposób powstała w
rok:i
18·10 nowa śródlądowa m•e·
rzej11 u brzeDów Morza Bal-

31

otrzymali ostr2ei.enie - możecie
natrafić
na
nii11y!
Wojsko co prawda przez wie.
le miesięcy pertetrowato teren, ale co roku ktoś zrtnj·
du1e
malq „pamiątkę''
po
mi11ionr.j u·ojnie. W każ.dum
zakq.tku, pod każdum krzakiem
może
być
11kryta
śmierć,

Wyspa
kon'kurowala
z
Wroclawiem o prawo
do
o.~tatniego
strzalu.
Wojna
zakończ11la się 8 maja 19lJ
roku. Nie wszędiie. Tulu],·
)l'szcze 1:; dnia
majowegn
toczt1lu się wcięte u•alld o·
pretorianów
111podstawą statnich

tyckiego.
Wyspa, której
jest brzeg Zatoki Gdańskie1 tlera.
Woj.i:-ka picchot11 morskiej,
i boki: z lewej strony mar.

tice ujfrie

Wisły

koło

SrJ· d11wizji pancer11ych, artyl2·
rii 11adbrzeżrtej o!oczone

blcszewa, z prawej obecne
11j.fr1e. Wisly w miejscowrJ·
ści Swibno.
Dwa raz11 po
.siedem kilometrów I o iem
kilometrów plaży mr>rski•J
Trójkąt
ziemi
leżącej
w
delcie Wisły ponitej pozlo·
mu morza, niewatnu wtedy, w 105 lat potem stal. si-.:
miejscem jednego
z n.aici~ka osz11ch

wojny

wydarzeń

światowej,

•

•

Lipiec 1959,

Czerwoną,
konal11
powoli
śmiercią s-trnc!lliców •

Ale jeszcze przedtem, za· .
nastqpit
ten o tat11i
akord wojny na ld!'cri
nim

miesięcy
wcześniej,
wyspct
stalC! się u)iel.kim schronem.
przeciwlr>tnirzum dla e/it11
1l bogatwh 111ieszc.za11 Gdansku, Królewca i Berlina:

•

piękn11

od strony lqdu przez Armio;

czas

tegorocznego lata. Dwaj rep orterzy „Odglosów" prz•1·

gotowani do pracy w niczl>adr. nym
terenie rozbiii
ft amiotu w bezJudnym lesie
-nad brzegami morskiej z,1tokl. L as zimną ścianą ocf·
d tie!a ich od najbllższyr.'i
oi lcdli, J eszcze · przedt.Hl

ZZK

„.„pół.niej on przy zedl do k lą:!lka była już wtc<ly be.z
niej w nocy. Ubrał czarny strony ty1ułoweJ„.
plaszc:r, żeby go nll•t nie
W chwilę potem zorleutowi d:dal, a ona? Ona le:i.ala wa~m s~ j~n~. h wua takim łóżku pod takim minst zbierać Informacje w
hahlachimem. złotym I wlc
kolejce {.-O mlęsv czy cytryJ>ani wyciągnął długi nóż I ny, należal-0by raczej iść do
obciął Jej włosy,
a miała księgarni.
takie złote. Schował te wło
Rozmawiam
z zastępcq
s:v do kie. zenl... Panie, ja kierownika księgarni przy
m yś l a ł am,
że on J;1 zabije.
ul. Pio1t1kowskiej 86, stm"·\ż ml 11lżl Io .. :•
szym szpakowatym panem

Zac:r.erwieniona z przejęcia
l od słońca, bo dzień był u·
palny, stara kobiecina w
kracia. tej chustce na plecach.
opow111da mi tę arcyciekaWł\
hi tnr:ę w kolejce !A>
m ęso. Kobit'rino czytala ją
jeszC'l.e
przed
woinii. a

lrnpu.fą, są

w

stall l1llencl, oni
nowo cl
prz<'wainlc inteligencja: lekarzt', adwokad, literari, jeden sc;dzia... Dla tych 1>r~e11·ainie l>ię odkłada.
Gdy nie ma tłoku, klient
moic . obi(•
am
wybrać.
C'zęst-0 jakaś k ląika zginie„.
Ale nierh pan o tym nie piszr, to nie je t przy frmne.
Ile k iązek
się
pl"letlaJe?
To zale:ly od okolirmo'ci:
teraz
kupuje
prze" aż.nie

woim u.wodzie. Nic chciał
bym pracować gdlic Indziej.
W Pabianicach (tam mle z·
kam) mógł bym Prll'<'lt>ż znalt'ŹĆ
coli innego alii nir
d1cę„.
Uóżnl ltul'lie u mnie

Zaopatrujt>my tet Biblio·
Uniwer ·yteck•\ t kilka
hibliott"k 1>rzyzakladowyrh ..•
:Sie mu xę rzytać w Z)' tkkh
ksh1żck, wy 1arrzają katalo·

W. T.
„.Ta

Juź d ługo

prarnJę

kupują

t ·!ko

młodzi1·:i~

tekę

Ci

i

kr(>tkie

tre 7C7.enia,

które do taj<'mY z arkuszem
zamtiwirr't „ Najładniej WY·
cła.je
PIW. Takle
k ·ląikl
jak ta '·Idzi
pan to
„i)·d1• ;\larianny•' Marivaux?
chciałoby
ię
zaw za
sm-zedawać„.
je t du:i.o dzięki

bestsellerów
dohrtJ re-

klamie: prasa, radio. 1\.Jlend
h·i; si1 już '' yrohl1·ni. lad·

n~-ch

trid(ÓW

h1111dlowyd1

ni1• umaję, to byłoby ni •
urzdwc
\\ py<"ltać komu
I ·iązl<ę, na której moi(• ię
v.awi ć„. Robotnicy raczej
nit• 1,u1.ują. a rcm.1n(•nty są„.
dwa razy do rolm„."
Dzi•:kuk panu W. T„ bo
o o na e wrdzę J;:ik półkę z
nowoścmm1
pęnctruJc bar( z~· ta po · tać w okularach.
Tu Andrzej Brycht - ,poeta
tudzież pubhcy:ita. Skrzętnie
nv'UJQ:

laclny papier zwla.ncz
wydania nie eryjnc. Za dwa
tygodnie pry kam do W r-'
Slawy. Oześć!"
·
„Kryminały <'ZYia.Ją w11ryso1
cy - mówi dalej pan W. T,
wi<'r ly nie czyta nikt~
Dziennie idą najwyłcj trzy
tomiki,
Przeważnie kupu.I
Jr sami poeci. O tatnlo Ma.
rian Piecha! kupił dwa ew'
gzemplarzc swojt>go „Di błl\
za skórą". Ilodr.i poed ku·
pują u mnit> bardzo często1
przede:i: muS'l.ą być zo.rlento•
wani w konkurencji.~ Fra z~
J,i llh\ jak \\oda: Sztaudyn•
ger, Czarny. Z ló(hklch pro•
zaików naJbardziej chybr
kupują Rl mki<'wicza. P1'lcd„
wr1oraj nawet on
m ku•
J>il dwa egxcmpłarze „Car „
wic1.a na ulicach Krakowa")
• r1ek<\I na nic1byl dobry
papier. a 11r1.y okazji 1>owie•
dział,
że pracuje nad nową
powieścią
hi t•1ryczną
u
Władysławie
J\'.„ Ludiie
najchętniej

kupują

jedn k

Rod1:iewicz1iwn 1. Żerom kfogo, Sienkił'\\ irza. Pru a, ai
nawet Dąbrowską.. O!>tat.
nim best rllerem była chy„
ha ,.l{rurjata w Europie'„
Ei. cnhowt>ra.
Do taliSm~·
plt;ć
<' zempłarzy.
Jcd ~
w'li \ł kit>rownik, <łnigi ja, a
J>O'IO tale trl:V pon drował
du biblioi<'k. Ujemny "pły\\
n
przed aż
mają
een
książek. My te:i: mamy plan.
który trzeba wykonać. Kat.·
dy ehee na,fwi~reJ
pricclar
Gdy z planrm je t krul'110,
ur:r.ąd!.1111 · "'''' J,u. To dołu a
forma sprzrda:i " J'n:ydąga
ludzi pueważnic ładną o-)

„Nic• kupuje i.ię, ho nie
ma vi1•nlędzy R~il\:lld ku z.
hr.hi„. Tt; chriałh~ m 1,upić:
Paplnlrgo „nanlt> żywy" - _.._.,.....,.,....,..,.,......_ __ _ _ _--..,
~ł5 ·1.ł, w hibłiofihkim w~·da- li!l."~''r··;~.·t.
niu PAX-u
Tn, powinna
h~ (o
h1•stst>llcrem, długo na
' nią uekah•m: „Modlitwa 'l 1
mnirh l1rad" Mladena Oliaca„. Wit•rsz'° .Już nie pi. 11;,
„Iskry" nieładnie
w ·dają.
Ozrknm tera;r, na „,\Iruanach '. Mam lam opowiarlanll'. W~·dawnh'two Sląskie "-~---~-.,...,---

na

7

JAN JANISZEWSKI
#

Papierow a
Gdy Wielki l,owczv w Polsce gościl,
I wielkopa ńsklC' pil ~uimp1111y,
Gd11 za1»ljaly .•1ę z r.ado.~ci
Ozońskie blazn11 i balwnnu,
Ze podejmują Ribbentro1ia,
(A wyrok l>11t już podpi.~ar111,
Na śmicrł skawna Europa),
c;du unelki orz111ial w obozie jubel,
Że Jótek 1 llesse\11 1>11t na tL'Ódce,
że Ciano u• tany porw·!'ll D i11bc;,
że Dołek z l\clda tnie 110/111><"<? O, danse maca/Jre' Gdy wbijali
Tym ta1icf'm gwotrizi" tl' nastq tmmnę.

j j11.i
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POLITEJ POLSIUU

L/P/7

Paryż, ~nie Ił lutego 1939 r.
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PANA MINISTRA
SPR.A W Z.A G1tA.N l'CZ!iY CH

w wA R s z A w I

I
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-;

nyskusja nad sprawallli polityki zagranioznaj

cji

zakonczon~

wczoraj w tutejszym parlamencie v

a,lcmniczy James z ulicy W1erzbo\''<'J. puł
kownik nrtvlrrii (chnć
nigdy bnteną nie doVv.,.,dz I),
(w kolach
moi. [J. .Jadwigi
Dz1uhy)
p.
te warz.v k'.ch
primo-voto gen. Rurkhard1znanego
nuknckieJ. e< rkl
Snlr.rawmka lube! kiego
kow. kif'gO, c bcjmuJe of1cialpollt ·kl
nie !'ter poi kie.i
zagra.niC?..nc i 2 listcnnda l!J:l2

Narorlów w Gen<'wi<' pr:redstawllcm marst:ilh>wi pierwsze n yniki m:rch hadai1.
I o ich 1.r11•a11alizowa11i11 11jęli my w ten sposób zasadnie-ze c·lrmcnty zagadnienia
nir1 1it>rlli1•„o:
a) Ruch nnrntlowo socjalistynuy jc-5t nicw•1t1>liwie
n:rh~:n ..i drnra!<terz(• rf'wolucyJnym. Zasadniczą sp1" W;\ Jll'lC!O j(•St wkd1irć. 1'7Y

„Kwiaty polskie".

non grata
mjr Beck
Informatorem wywiadu

brzmi to persona

n.

a P:>\\'ócl
;e~t

niemieck 1ego,
Pił udskie o, bieczvnny udział w 1.amamajow.vm. w „zniknię

Faworyt
rze
rhu
ciu"

g<merala Zagórskiego,
po
wsz:„stkim,
przede
~mierci nrotektora, rnalizuje
mocar::twowy testnment polityczny ukochanego mar-

n

roku.

szałka

Na~tępcn ministra
Zal ·k1e~o mn Jlli.
dyplomnty.
kłJr1er~

Polityko R<'C'ka opiera si<:
na oricntncii znchodniC'j, a
biorąc na clojśclu dl')
ściśle;

Augu ta
za sohq
krblk11
\\O•awdzic, I· r-z w zarn.<in zu
to 1tośnq; juko picrwRzy i
oficjalny polski at tU('hÓ wo Jim wy w l'aryżu w HJ22 roh1 zo In Je wkr<'>tce potem
Dvc;.•loma tyc7.n!e
o<l \\'O luny.

u< zcstni1·y li•
z· rcwol•1r.to11ist1iw. Studi 1 nad oświ111kze·
nlaml i m1 todumi Hitl!'l'a,
.Jak rów11id naS'lc hrzi ooirrd·
lconlllltty z przedstawi·
nlr
Senatu
110\\'t'i:o
ciclam1
gdal1 kiego c!a.i nn to· twłcr
w11zyscy

porozumienia
tym bnrdzlcj

z
że

Niemcami,
- nic -

ministrowi
oddajmy głos
Bockowl:
„Przed ucłanlc."m 1114) jt'!ll<'·
nią 1933 roku na t1esję Ligi

j1•::-o

wniają się

dz~oą

o:lpow1ec!ź,

hl Itcfrl'mato~y WS7Y tldch rz.asów midi amhidc:
rl'7pof'7yna nh od nowa historii i;wcgo n. rodu, 011 bn·
cłcwanfo jrj lllł pod taw, od
.,pierwszego n ku 1l1ym11";
i lnieJ1· więr mdliwość po.
ncwnrgo 1·0:.q,atrzcni,\ z nimi
wszy tk1rh da\\11y1'11 i;praw.

c)

Każdy

rt formator, któ·

Dalszy ciqg

na str.

6
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WIESł,AW

spodniacli i czarczarnuch
ttycli butach, w czarny ·Ji kos:ulac:li i skarpe~kac/1, z czar·
n11nli brodami? 'frz11 dni 11le
zaobędzie taki jaclł, i:ebl/
szczęclzić na Jt'clcrt „ubaw",
na dwa kieLiszki clileba, zu·
powieświeżym
gryza!te
domoivum.
trzem. W życiu

JAZDZYRSKI

Bardotki

to

często

11ie1oypicrze1n ma·
skórę jeszcze 11a
to m!od i
dostają,

turzy§d, w

Lorenki

yo!u a

~klepowi, po11wcni.c11 fryzjez
pachnąC1J perfumą

rów,

MHD,
'l'la

i Oliviery
Jadqc nad morze -

da Horacy -

k!im'1t

powia-

zrn1e-

'11amv, nre :1ieble, Nie pr4eczę, 1.t tak b11lo w staroż11l11oścl, albo powiedzmy do-

k!udn1cj - w epot'e
wc·asoweJ, A dzi.ł

przed-

ak11rat
pr:ec1w1tle, wczasy zmieniają człcm icka, a nie klima.t,
że mou·a o 1-ltmade
cl111ba
ob 11czajtJw11m.
Chdatb11m polemizować z
lloracum w ~µosób konkret·
TllJ, 11a przyklaclach. Zncz11tJmy od sh1J1erdzc1ila, że mól
aqsia<l z tegorvcznych wczaaów naclmorsklch, średnio
111 mp<1tyc.zn.11 pan po trzy·
d:iestce, w życiu µozawcza1011·11m niczym s.zc·zegól11ym
11<: n.fe wyruż11ia. Ot, taki sopantuflarz,
bie pr:zccic;ln!J
który ubóstu•ła wo;q żcmę
t roclię z przywlqiania, trochę ;: przy wyczajenia i tro·
Każdego
ze strach u.
ollę
cl nia mles!qca
J>icrws ego
pr:11nosi w z~bac11 pensję.
manczy przykladnie dzieci,
u ypeluia reu11larnie ale bez
specjalnego er1tu::jazmu obo·
chwclll
nwlżefiskie,
wiązki
tcścfowq jak 1>an Hóg prz11·
kazal i jeździ do krewnyi;h
co niedziela. W ;ego pozawcza~ou•ym ż11clu kilka kieliszków wódki h11w11 potątź·
num pr eat~mt1cem, a krira
a •n•ii11lc11le na oh111<1 ltih
ktńru e
kolac3ę rlopu•tam,
pokor11 pr yjm111ii z rqk że nu, 011•enn anl11la t dn or111.
róty i po/\rrufł'11droższe;

wy,

f7alązld kwitn.qcej wU-

ni i bata.
Ale je teśm11 oto w d11 sz·
'tl1Jm pociągu, który rmler.lll
wla.śnie n.ad morze. Pokorny
w~-zetkich
wzór
baranek,
męźowski<~h i ojcowcnót
skich, pr.ze·mlenia się w zglod1dalego lwa, w prawd2Jiwe·
kobictoao króla zwierzqt
żern11clt. Amer11kańska koknlcwwa,
nula, bajecznie
wypustczona n.(I wierzch tnk
by :zasłaniała br uęzek 1 odtlani.ala mę ki u:łos, wqziutkle spodnie rozcięte przy
kMtkach, szpiczaste buty, a
swoboda
wszustko
nade
czlowieka wuzuiolon.ego, ten
wtrok demonlczn11. ten. u~r11iech, 1,ewn 11 siebit>, ogarcaly Atviat z1u11nlająM!
w Ustroniu
cięskl, i oto

z

pcxlręc~ni
?'e tauracji,

orbi~ow-

1>ikolald
etacie.
Wszvscy nieco może prymitywni, jeśli chodzi o frodki
ale ozdob11wani.a kobiet,
Niebezgromnie wytrwali.
pieczna kon.k'urencja.
skich

państw01.vvm

to
wczasy
Szczę~tie111,
ti.•ielkle żerow!sko. Za rów n.o
panowie starsi, jak. t panowir. m!odsi znaleili tu steroki teren. d lalalnośC'i, Konkurertcja zmalala 11i!.'mal do
zera, pr2ecit1tnie, 1tawiązywa
współpracę
no wrruuajqcq
pomiędzy pokoleniami, B11młodsi wu1>a.trywali
u·alo,
organlzozwferzyn11. starsi
wali wlcrs1111m nakl(tdem uroc·"e polowanka.
Tak, tak.„ Je. t 1J! cż1}m
tl..'IJblerać na wczasach. Ta
dzlewdlu"on.oga, smukla

czyna to nie kiepska 1tczennica ;jednej z łódzkich s<kól
podstaw01vyclt, wcale nie %0•
stała na drugi rok w dzlcwłqtej klasie, cóż za nędzne
przez za·
plotki, ztodzone
zdro~r. To Zofia Loren. A jej
jasna, zurawzviaclólka,
bnltitka blo1idy11C'czJ..·a? I ona
nle oblala wf P..I samej klasie.
jP.szcze To Bryoidkn Bardot. Nie je1qd11je
Mc11'.~kim
dyna zresztą.
Valone z waRalf
jeden.
Sekretareczkt z rozleglegn
egrotyczoblepicmą
li<kq
n11tn! nal<!pkami, ti.•11cięt11ml apatatu. GS, PZGS. PSS,
zaopatrzeniówkl,
z nicza1t•odne170 pr e111odnik11 1JUlchn.e
11ily biurowe,
kontystki i
snob61v - „Przekroju".
p1jqre cienkq herbatkę na
Mój sqsład z teg<>roczn11ch
u·c asów nachnors1·1<"11 nar c- drugie Anladanie, refC'rentki
pracujqce
maszynistki,
lwi początkowo na du.tq kc>n- t
„dla planu" ! smojcoo naj•
Ralfów
J«11rP.ncję, Sam11ch
znudzone
nefa,
bllżHcgo
Valrm610 zMlazl biedak eo§
J.:1!Jwna•tu, a Jenn Marais, a senrią atm<>sJC'rq biura i do·
wctpaml koleyó1v, k1'ST.!IJ sq
Montand. a Lanrence
Ivcs
tylko buchalterami, reforenOli1•ler? Każcly z t11cl1 wiellcid1 aktorciw przyjechol u> tam!, tvlko Kowal khnł ł
Kupfr'ami, µunlrnkl z do•
te ·tron11 odbity w kllk11nnstu eozr.mplar;:ach, ui11~ti1dlo- bri1cl1 dom6w zaopatrzonii 111
przez rodz!cóiv ł
przed lu· • 111eniqdzti
wan11 w kinfe,
! na ~m1szczone ze smy1·z11„. cł'.l
11tr m. w samntnoścł
rieµtaJm w Ku.tnie, G'lrWO• nuto mówi~. ~ame Mar!n11
Pampanlnl,
!lnie, Swme>f11111eh, zres~tq 11• Vlod11, Sil!•any
l-o'lo·
War$zn11 ir i Lori~t. podrl.'tll· 1-:1m 11 No1•aH, Gln11
~zowany u micjscou:ego fru- hTJUJfdl/, a bard lej pn.friot11na.,IP. K11'intkotnskle.
czne zjera.
r.11ron11 rlz !!c•nm11
A mlod ież7 A tr. nfonel'r1~ 1111 tn
w pef.:cicję kraju, to właśnie
dwudzlestolatld
jeszcze

one wespói z Valonaml, Fan.Oliviefcrnaml, Maral.sami,
rcr mi tworzq z malc;, pro•
U'incjonaln9j dziunJ nadmorskiej polskie Lido, Ost!!'n<lę.
N!t·cc:, czy Miami na 1''loruclzie skrzyżowane z Hollv·

wo od
Na krcl}owym Lido, w poi·
skiej Oiriendzie, Jak już mia.
zauważyć
przyjcmno§ć
każdy jest klmS inn.11in.

Iem
-

wypożyc:2onym

„Paris
z
I 1fe'u" z franC1tskfe"o lub, a111~r11kc111~kicgo
domu śpiewa
W
filmu..
„ Wsz11stkle nasze dzienne
konleczniii
spraw11", a tu
,,Poiegrinnia''.
Ma.tclL"

Na krajowym Lido, w tutejszej Ostendzie każcl11 jest
róumież 3ako
kirri.ś innum
typ psyehiczn11. Fela, masz11·
ma dość
1i1stka z R11pina,
zu1elku ~wiata, szuka samosamotno§cl
trwści. najlepiej
we clwoje. Pan. Jasio, głów
ny buchalter z Zaklikowa,
mar.z.y o kobiecie, która hl.I
110 zrozumiała, choćby tylko
przez ustawowy m!esl11c u.r·
lopowy, Julietta, która zdz-iera buty na <leJituku. i cz11ta
chce
wulqcznic kq;minal11,
Ż!IĆ t11lko wz11insl11ml ideala·
ml, tctlc jq gdzieś r,111a, pędzi
10 szeroki §wla.t, najlepl~j 11.
doczny z dolku na plaży o
pólnocy. Noc sprz11ja lntwo•
wierzy,
wierno.~cl. Julietta
że pan Jasio, biPdny i subte/1111 Jasio, ma okrutną fonę, a pani nar.zelnfkcw'a be~
trud1t przekomtje dyrektor11
rent ra li wai1•oje1'•6rlzktej
ż11
rzyumlczo-ogrodnlczej,
11 jej stóp
mękz11~nl leżq
.~to.m
,ęzeregami, tu•lnaml,
m!, a ona tylko jego, jed11·
blogoslawlonych
na
nego
wczasach pań~twowuch.
t11ch
na
w.~zy~cy .•oble
111cza.,acl1 pomapajq w ż11rn•szysru
biedach,
ciowuch
11clekają szcz1:Alimlr. od 'tli<'·
dobr11ch żon, zlyclt mP..tóm,
„mie isc01J':vc11 sl<Mllnf'ctków"
najbar·
wwistnei roclzi11y,
odnn:fd1dq
klótliwł
dziej
zaimtcresowania,
wsp61nP
::n11dzcnt 01:!110-iaJq ~ii; ł ,,.
Amleclia111 zrirowo dn ż11rla,
nrtP.Z ral11 mlesiqc trw„ s11111trapion11rh
tP.czny remont
d11Rz11czr.k,
W1mnolnne ź11r.le! Nie ma
ti.>nlc>
krr.nid11cenn
1v nfm
l1ulzka pocz11„i.a rodzlcnmirlr
żndnC'J
ma
wł<tzk61„, ,., le

lilernrchif. nom,

ci,

żnnn.

a~rc

kon1J'enrl11 mornlno-nl)l)rta in11•(' trnęki mf11", lll'łh<'.
pnni'rdr"~r In 11·•~•1 tf;n pr•Pstaje istnieć. Pan meccna.~.

luprawdriwy ar11stokrata
dowy z wcas11q. „Octavią" pi·
je z m!od11mi dziewczętami,
sqcl„ie,
1ia które grz111i w
wielk~ dyrek.tor pljc z ma·
lym urzęclrdkiem, Jurtkcjonariusz niższej kategorii bez
prawa do slużbowego samo•
di.odu może bez trndu poc!.e~
niedosz11c pr1111,ypnlcn.vq,
stęp'llq

w

życ

u pozaux:.zaso·

wym. H6wność pod piekqc11m
slońcem, pod romantyc.z.nym
noce pame i
księżycem w
3Ullone.
Mój sąsfad z tegorocznyc1~
swojq
wczasów zdumiewal
ż1J·wot11o§c!ą. W Łodzi narzeka!, że już nie te lata, w
żoco§ strz11ka,
kolanku
io
zawsze
l'łie
łądeczek
Rano,
Lu'!
a
porzqdku,
tajako
się
ledwośm11
ko okopali na plaży, co ja
mówię„. ja rylem grajdołek,
a on tokowa! niez111ordowan1e jak ot·uszec i gada! bez
przerwy,
- Te trzy czarne chlopaczjuż
ki, kolego redaktorze,
podcrwalu, pamięt<lcie?„. te
sikorki z podstawowe) szkow
ły, idziem11 po poi udniu.
plener kolego rePolskę, w
daktorze, do lasu. Może się
jak.ie grzybki narodzq, może
coś innego, Patrz pani
Patrzę, ale nic nie widzę,
prócz setek vodsmażan.uch
dal.
to cudo
Kolega widzi
w zielonym kostiumie? J>i.crsiqtek. prawie sobie nic zasiania!
- Widzę, i co z tego?
na faloOna siądzie
chronie.
Istotnie, dzlewczvna siada
na falocltrontc.
- A teraz kiwnie do nas
dlonłą,

Dzl.,i.•czvn.a kiwa.
A teraz pójdzie
nc 'amtych wvdm i

-

w

strochasz-

cz~w.

Dzietvcz11na fdzle.
- A teraz cre:ić prnC')/, knlC'(lo rerlaktPr r! W11kop pan
wlęk.~Z!/ dołek, prz11Jd.zlem11
przed p61norkq w trz11 r1ar11 rnlC',ęlacze1e O'llrtdać. Od·
r1?1111•am za zfelr.nln tk11!
ro
Odn1!1tv'I, .Teao dzfc1!,
tam clzień, jrqo rtoliri 1l'1tnclnionn ja~t po /1r-f'<'' ro•F1'"z1m11nirlnmi. R1111n
n11mi
lt;!enłatka w t11rh rnwlmrif'li

f rhas c•nch,

110

ohiec!~fe

P>r11M.

~ Zofia Ln11parer
rc11 i nrrmldka na rdot (oliie
11 11z Wolomlnal ko!rwJ1

fn1rn. l;tóra m11 po

11r "'"·

nr 1lfr"ł •l
ofr.1~1'11 n11,lqpf1
s efa.11M11i11f f!1111sifnn i tl'iP.„
wczr:tamt w czarnucli swe-

terk.ach. To Włoszki z Ozo1"<'
kawa. Wreszeic noc na pla"'
ŻIJ w trzy pa r)J.
Zaiste 1>owiadam 11•am, że
jeden.
jeszc~e
wczasu 'to
sprn wdzia 11 wielldej tęż11zn11
daleko
Jizycz11ej nllroclu i
tr1dner10
milości
posunięt!'j
blifoiego. oc~yu·iśck, trzeba
to z prawd~wym ~mutkicm
tiowicclzieć, że te 1lWagi '!'Ile
f do ws 11stklch.
odnoszą
Naclnl bo111em widać ludzi,
którzu zachuri1cajq się tirokam! morza, §u•ieżośc!q pobeztrosko,
wietrza, !Jicgaj11
grajq ntennwocze.foie tn si.atsię u·czdnlt?
kówkr;, kladą
spać, jaclajq „~u11larniCl ! piszą listy di) mdciw cz11 :ton.
Air! to są l11dzle nicnormal111. 1urlzie d1orz11. Oni 11a•
prawdę od1>oc~ywajq, frajer::!/.

.„.~.',,,. .
'

zielone plandeki kryły taje-

zgaszonych

m•iic4u i do d:;isia1 ule wu·

li nk1!
~i!111,<:
c ęż:irówld.
I<ówaie w taje11111icz11 sp..st.b zalndolt'nllo la:lun(• i
prom pr<:crzucit na
t·1111' l
stronę
widet
rze'·i W1s'11

jaśnioHy

t,1r11wck.

Cel podrciiu kolumny: .fro-

dek icysp11 u• pob!•żu
Iii''"
dr cwioweyo dworku ga111o>•·
tera, I t'J
ws::v tka.
Nikt
w1ęc·1 11ie zna a.ni jedneu >
sznegcJ11L.
Tu Le
wiedz te li
melic 111 jeńcy, ktcirzu mieli
s:czę ·cle ujsć

życ.c

m

ze str. 1)

11sin11a jest wuspa

którym!

Takq tajc1rtnicę można blJlo
pou•ierzyć ty!b najbardzi.ij
za11fanym ludziom z gwa.r:/:i
SS. Clw:l zHci przecież o skHh
f/flttleitera
Focr8lt;ra, 11111iv·
1wwe 2nsob11
m. Gda1lska,
z1l ,b11cz11c
zloto,
ce11·1·•

krunce
i inne 11•alory z
okre u wo1n11. Czu 1 to SP"J·
częlo
rn?em z 11vqątkiem
11ciekl11ierow w piaszcz11 ·teJ
.zicm 1 nadbrzeżnego lns~?!
NOCNI<; WIZYTY 1

CLil WSKI

WRO-

RILF:T

ciaimym rrn111iocre j t
tt•i!gCJtno jakby ~tal IL' dżw1fl'i n 11/e naci brzeg.em pia·
s1:c:u f<'go
morza.
N'lte311

W

garbią

~ię

w

moją

k'lce

okl11clkacl1, a

dwukrot„v

cle:·

żr1 r.

l'rzu .~1metle :i1nrc11 r, .•
bi11111 r1C>t11tld z calod?ierP1e1
mar~zrrct11. Z roz111uw z li1<Jź1111 i ze spotkr11i u• star•t·
11.i faktami, z tdzj1 loliai-

nucli.
Mate-rial skąpy. nie WUJ"·
śnin

toni

pustym Lesie, gclzic z oba 1·•1
przed
możliwymi
jes.c:e
mi.rwmi wiele kręci się lud 1,
moż11a robić co się chce.

11lllie

s

ę

W SCHRONIE FOERSTERA

land

srJS11c

wn, gdzie kntcla desie•

misternie dobrartą

11wklasyczne ko111!iih z gdańskiej rnr1joli.' '·
nęzlde belko111e sufit 11. Dwo·
rek łączu się z uidzieln11m

111r1

zail<ę sęków,

pau•1!011em

też

z rnudnew:a

łączu go krci'ki
szkl'lnl/
krużorrnck gdzie prawdo·
podob1dc odbywaly się uc

-

tv

wv

Dopiero, gdy ran.ki m kt6rrgos dria zo'lac.yli ·mu P1t"
s1e miejsce w Le le,
gd.ie
Je ?cze wczoraJ st"' camp ng,
t zbada'iśm11 l1li 'rJ tcrc'l
or.?um naszym u'·a.ala stę,
w b:)k od campfltunu.•cg >
JllieJsca, ptamn u:i• 11j z! 11!
i rnyru'1Jn11cll mchuw. wsz stk i byt 1 do'<'aclnie zatar•„,
tylim cz11st11 pia ek i 'Q;r 1P
mchu zn1czy 11 m1e1 "C gd. e
kto~ kc;pal. IC:o? N u; t
11·
pad ka jakich u: 1 ·le k~11Jc ta
wyspa Nieraz 3ut kopali tll·
tai !mizie, którzu z ka1'tk11mi
plnnów prz11~la111.1ch z Zachod11
,ęzukali
11>ytyczonvcn
miejsc?

skoriC?lJĆ,

Zimnu niehperz
nwsnnl
nam tu·arz, iulerzyl o s11fit
i znil\I w zapadlir11e. Rrr„.
nic u•ięc nie ma tu do ua'qdani-1. Wyluzimy 11a slonec.niJ lns zryt11 rozpadlirw 11i:
dawnydh zlend~nek i r1nil j
po karabina"li maszunow ich.

M

tcygodnego camJA'lgcwhfJ, Z1t
b trcl:o zaJc: i by'i 11 U zbir·
ra1w•m n n!eria! w, laz n·c1n
p:i trójh:q i"
p:;.
uka„
nlcm tc.matctw do dJęć.

komnat dla świtu 1 najb! 1.szcj ro·lziny g111!e.tcr,1. N!~
111oze111y ier!n'lk trafić r.1
ślad, rllc 111am11 pewriu ci r:•;
ws.u tk•1 tutaj
cieki 1diii'
rozmirwwane.
Amntors ·'l
wupr"u'a mote 1de11r::y;c·

Las
cdstrcrsrn
t11rustci•1r,
jest
knieją
dln śmh1kó 1 r.
p srnki11•acz11
lcge11dari111c'i
skarbów.
Jeszcze
dzisit.tj
c/Mclaż j11ż minęło 2.5 lat ••
nikt naprawdę nie wie, co
kryje w sobie
taje1111dczri
zlemi11 malego k.awalka morskiego wybrzeża.
W 11bie·1!ych latach kil!.:it
razy przekraczano tu gran:cę. Luc/zie 111ciw1ą o jakieH
l?d?i, która podply11ęla clo
p!aż11 i pod os!m1q nocy 'l't
pontonach pn:edosta!i się rlo
W1/SPlJ 11ieznan1 osob11icy.
Legenda?
Może.
Taki ·lt
legend t11 wiele

oclrzeieiowy
dwore!,.
ma k ztalt dużej clir1ty w kolorze
cze'.:o·
ladu, w ktrirej każch
snlk11 wul<ladn na jest b"Jaz. •
riq
z różnych
gatunl<o v
drrn1J.1a. Jest snla br.o ow 1,

metrów od dworku modrz1 4
1d,u:rgo.
O n•c rl'e JJO'l"jrz""walt my

tyki. Dalej nikt nie penetrował k~rnatu srl!ro1111. Gd.zie.!
przcc eż mu ialo być ro u.z.·
lę?ietii..!
do
s ·li ronc,w,1c1t

grt.teniegdz1e
le~~
cltellllJ/, resztki
pancerfaustów, jakieś kol1<1•,
to czego nie chce już centra-

J es_rze

znrrlze111inle

s1wpn z:omu.
A l..:ie:iy., byly tu rzeczy„.
chilli. Tysiące samochodó o
róźn ucli ma·rek, cale maga·
zyny sprzętu.
la

Lecz gri11 na post ru1'1,k1i
MO
w Sobi szeu;ie napro1radrlli.Smy rozmow na ten

Wszustko to otoczone po·
minowymi

u;ydawn!o

s•ę niedostępne .
11J11~uw. ZrwLnzt

dla szabra·

temat otrzymal!ś111y oi·
powiedi, iż w tych pran·ach
111e byto żacl1111cli m Ld•;.•1ków. Każdemu wo'no bau;ić
się w kopanie. lecz nikt 111
me!d•de co znała.'?.' A b•1?
pT?cclcż taki okres, ż
j ż·
dżano tuta3 1a.1< na Ala K •
Ukradkiem, po C'ichu prze·
cierano nadbrzeżn11 l'ls.

się 3ednC1 I(

cich 1
bohater poszukiu•awczej pr.zygoc/11. Wars aws ·1
cwa.niak
myciqgrtąl
kl!' a
pięk1111ch osoboll 11cll wozów
z ))f)la m!11ou·eg•J. Szedł ja ·c
boctn n poprzez sin 1kę dr 1'·
tów 11ii>iowycl1, dcignąl za
sóbq. cienką iu11\ę rubackq.
HŻ rlotarl rlo środka bogacttt.:.
Na żylce poclnnu 111t1 stalou•ą linę. PierWl'ZlJ wciz sl·i·
j11cu 11n1bliżej pei! mi1ww11cl1
wcząt się 1c11taczać n!l ml·
11ow11 szluk Ciria11qt go tr,1ktor ustawiony aa pobLisldej
szosier Wóz /ect w powietr.::f!,

POGODNE

ZAKONCZEN1E

cl?

utro u•racamy

J

spę•l•amv

Ło·

wiec or

dzi. O t!ltni

w tottart11·

mll11cl1 go podarzy modrzewiowego dworku pp. Wtś11iewsk!c11, który'li
stwic

wiciu sprnw. Autoc'i·
ktcirzy mieszknli t11t.1j

w okresie
dtrq

cic11J

J>oc?U1dtraczu .~·:,ar/.Ju.
Z c:y111? Nik.t rne tde' W

z

tego pieklcz i róumie ni•liczm dziś ż1/jqc11 t11by!cu. w'e·
du Nie111cy P'Jlskiego pocllv·
d.rnnin.
Gdt/ nast~pnego dnia rn·
no samochody
1nacaly eh
bnu prz11 kicrowrticaclt si,.
dzieli już inni
Indzie
tamci zostali
1>ra 1cdJpodob11ie w
liczn11ch
gr?bac;•~.

'

(Dokończenie

z

śwlatlach

v•ojny

powiedzieć.

n ewte!e
Ogólniki i

s c•egoly, które j11z zn~ m 11.
Jak.ty nie zmicninjqce obra·
Nasza

„buda"

w nacimursldm le1ne„.

Las
poclęt11 w symetrw
c.:nym
11 '<lad.zie
gtębokim1
rlolnm1, nad ktorymi rozciq-

jakbu na
11bocw
dzlal'lń
wojen n 1cl1, Na
plaży mur·
sk1e1 szybko b'1dowa•io p·~·
m?sty dla .statków I okrę·
tów "OJ nnych. To btil e>sta• 111 koritalct mozltwie be~
p eczny ze ~tclatem, ostat1 u
droga ucieczki z obLężon.3J

g•iięto
plandeki
Typowe
.:•cmiankl o?do~1one cen•itJ·
ml
dywanami,
ta tawi?1t"
wlasnym
majątkiem ! zrn·
bowunym
łupem.
Zycie z
niebezpiecznych. ·miast
w:i·
stawionych na ciqgle a!ian·
ckie naloty
pr2enioslo
sic

dzierl

tutaj na wuspę w oczek:wa-

barki

niu na
zapowlada,nv „cud
strategiczny Hitlera".
Gauleiter
Gda ńsl<a
FocrsteT w .~woim
modrze·
wiow11m dworku postau:•o·
11ym na !lrodktt wy py, ot·i·
cwn11
sztabPm
oficero·H
nadal sprawował swe fun·
kr.je. Gdańskie uliczki mi•t·
ly tuta) swo1e odpou·1edn1~;i.
Drewniane
tabliczki
prtJ·
wiestorte
do
sos110t{ uc11
drzew pozwalaly na dosku·
nn!q orientację nawet dla
obceflo
przubysza. 1 Słridk·i
moda
prz11wożon11
b11la
ujścia

razem 2 prn·
i pocztą. Z nhnwu
przed tnrnzq dolu z feknli 11mi dezynfekowano i zn~;1·
Wi 111

wiantem

PlJWnno

z

wi!ów

niemiecką

dok/a.
ludzi, c•1·
1co1s},;owych
~111 >

T11siące

dnofrlq.

i

wysp11.
Rankiem

wozić

go

w

kwletnlo•c•1

294.5 roku
morsi-;,lr1
i s•atkl zaczi;ly u·u·

mles%kańców

trójkąta.

Nic nie

wtAlanc-

wolno

b11lo 2e sobq zabierać - t11L·
ko życie i kilkadziesiąt 1<1logra mou; osobistego
bap'I·
Źll. Calu
olbrz11n11 mająt.ek
wy ptarzy po•zedl do zie1111.
k•1żd11
zakop11wal en bu!'

cenne co

mogło b11ć

w pr:

I·

:lofrl wydobyte, u ted11, g. 11
swnst11ka zwyciężu i pnz1ro-

li powrócić ti1ta1 Po l11py
Jerhiego d11ia 111 ciemn'>·
11oci1
przez pro1t1
na 111artw111n 111śc111
W1~l:1
k0ln Sobies?ewn
przedo Inia ir, ta7cmniczn knl11111n:1
samocl1ndów
p?nr·ern11c'1.,
Przedtem
oczyszczono
<Ila

§riac·/i

bezpiecze1i twn

caln

droq

orf Gda1i~ka do u ysp11. Prz·1
każrl 1111.
"ierowc11
sied~iat
wużsiy oficer
SS, Ciemn,?

zu.
Wczoraj rankiem gr111 pe·
netrotcali 'mu teren 0Jlegt:1
od dworku z modrzewia za·
11 icaży!1śmy
d wócl
m"ź·
c~11 11 kręcqcych się niecicr-

p'lwte wokot ;edr.eqo rnie)·
ca.
Ukradkiem. zerka!! 11>
nas.q stron~. przy .1adC'lh ntby dla odpoczvnku, baw1qc
stę

dli1g1mi

prętami.

Zest!lśmy im z oczu. Lz·
żqc na p1nszczy~tc1 w11dn11e
podglqdnliśmy

poprzez mor.

trawę ich teren. I dopiero następnego dri1a, kiedu

sk11

jeszcze

raz

przegLądaliśmv

to miejsce
nat„afillśm)J
na d1dq jamę ~tcieżo rozk ,.

pan11. Obok leżały kr1w11/ki
ccgiel wydobyte z zicrni 3ak·
1111 ktoś w jej
11mr;trw
mal11 se/iron
Tniiycli
śladów
nie by 1o
Ziemia w puśplecl111 asypa·
ner na od kopa ny dól b11'n
j11t sucha, tylko obok leżo"'
rormurowa!

dwa bllet11

Wrorlnw - Gdańsk i kill<a 11iit·
dopalków „Giewontów".
Jak nam ono•dr1df!no, 1tt
przcsz!ofri ta l<ic/1 wizyt by/o
t11l1•j 11•1elc. Nricnmi pr ew1żn1e
po 11przcdnt111 przyo •
lou•a1.iu tererw, b1qdzil11 po
u ysple lalemnicze postaci<?
d r1n1ric ?remi!' rl!icrii11i. s1n-

low11111i

Modrzeu iowy dworek, dawna siedziba gauleitera Foerstera

kolejowe

;)Tr:tami.

Nocą

Ila

myśllw kie

i rodz!rine festy-

''11·

Byta to let111a rezyd.•rz..
CJll
krwawego
griuleitern.
wybuc/011,nria stara11111e µri11
duż Jm na.kładzie sil
!tcórcz11cll
jakiegoś
arc/Jitekt11.
Wspanial.a prostota, odbiegająca od 17crma1iitk1ej ciężk<>·
ści br11t, skromna orna111e•1·
tac}a i
t1 tekowa
trwctl.?ść.
Je <cze dzi iaj dtoorek w11·
fll11d11 jak 11owu. jakh11 ni"·
clall'no zamnrlo 10 nim korsa rs '·IP. żucie.
Sto mctmw :;;a dworkiem
widoć
mnie wznie !m11e z
resztkami zelnznuch drzwi i
ciemnym otworem. To btJI
ów l11nn1J cl1ron gnu!eitera,
cln którego wchodzilo się z

nieznanych do

dziś

drzwl w

dtVorku.

Z latarkami ws11wam11 slc;
przez Mpaso11 e, rozbite Ź"·
lnz11e d1·zwi do wnętrza lo·
chu Pachnie rnilgociq, ple. 11
na .kianac:h. D!11g1 kor11tarz
z podczeriiomi. widać resztki drogocennej boazerii, j11·
kie.~ kartki 2 n11tnml u·nl 11·
ją się po betonowej pod! i·
d?e. Kied11.~
pano11•at fil
k11mfortou•11
lad, Stqd wu·
wie iorio 211 raz po wo1n•e
cenne fntra, zastawu i a11·

ale kawalek drogi już Je~!
czysty. Za nlm następny i
jcs cze kW.:n razu tak P.>1Pturzun11 manewr i )l'st JtlŻ
100L1w droga do szosy, Mc1·
żna teraz w11iechać każdym
wozem z wielkiego zdoby.:'n ego pa rkirigu. To bulo z•1·
raz po
wojen1111d1
dzialnniacli, lcierlu wy pn strasz11·
la jcszc.e trupami. Zosta[o
011ow1nrl11nie„.
TAJEMNICZY CAMPING
ied.ząc

S

nad

morzem

moż11n
obie o'.l·
mówić
przy)eninos,•i
chociaż „az
dz enrup

11ie

zażycia
morsk•ej
kqplc1t,
Chud.iliśmy stę kqpać zaw·
s:e wc~esnvm rankiem, kl"-

dy

spuwit11 byl jes:c::e
111gly. Wtedy nu plaje t cicho, szum morz11
klód się z 17w11re111 t1l·
las

tl'Oalką

ż11
111e

ldqc bocznym szl•1·

r11stuw.

kiem do pluży wbnc:yll§n111
kolorow11 namiot camping•·
iv11 1 osobou•y samochód ::c
znakiem rozpoznawczym ,,D .
Obcy 111 usta wóz b11! 110wy,
wygodne
pompou·a11e
leżaki staly obok. Dzle11111J..:,1r a intcre uje wszystko,

lubi

zaglądać

gu rnki,

al"

wypadało

Ludziom

tutaj jakos
nacltodz1ć

41
nic

gośc.

Przez

.Wejście do

~chronu

bylo dobr.:.e zamaskowane •••

dwa dni obserwcnc11!i•
śmu iednuk tury t<;. Rzadko
bywa! na plaż11 jadał w nomiocte wlasnu prowiant, woz
nie 1eździt po w11spie. Dzia·

to ~ię to

w

pobliżu, porę~.:t

f'WP powierz11l

teoo

ośrodka

prowadze-•11"

wupoczynl<u d/,,

111dz1 cod.ienncj pracy. T.:i
cl111bn jc~L najpogodnlc3
zakvnczente

wu.

u ypra·

naszej

Jes:cze
t11lko jeden romantvczny szczcgól. Pa.rę lat
ternu p. Tadeusz Wifoieu kl
wowarlril t " o§rodck
sa 11

-

i naC/lc

peu•ncgo

dnl'L

przu;cchal do ntl'OO in p~
ktor FWP u: ~pódnicy - p.
Irena. Książki.
we a owe .>
htuiżr.t11 b11l11 tv porz:qdhi,
tutko powstał z tego tniiv
konflikt sercowy.
Pa•ii
insp~ktor
ostala pa.riią
.folewskq i teraz od tl'ic!!.I
lat razem i z duźvm s!Lk e-

w1-

~cm

prowadzą

swoją

„1111'-

wę", w której niegdyś sza/.t1l
gauleiter Foerstcr.

A

SPR.-.lWA

SKARBU

- po o~tnje nadal tajcmnłcq,
Odkryliśmy tylk0 s1ednm In·
nych hezspo„nuch
skarbow
- słońce, mor~e. b11rszt11'l,
krajobraz rybaC'ktcli

piękriy li1skich

wiosek

11odobny do syc11-

port

Sw!bno,

w paniale konary nadbr '1·
żnych rozdartych sosrn i ła
ciną dziewczynę z 11 a ze ust ej p!ażu tajemniczej U'l'·
SPIJ.

Poprzl"z kolcJnc fary de ra·
darji c·hory mnie ze.iśt' dn :;u1·
nu poniż<'J 1.w1C•rz<Jc<·w> Oc-zywiście w tej sytuncji w.~pólzy·
cie z otoczeniem jr. t wyklu·

r (l:towan! w pora7.rn u p'1t :llljncym 1cst w<1tpliwc. n w
pu ·'.M-: 1a rlo·
każdym razie
klJ>:i ne w e 1 ynn'>śc1nch uczw•I•)
wvch i 1101ys1owych J<r\ n r•·

o··'\vrncn.l'l", mC'"'!il ro naji:;yłe1
u'cc z h ~noH~' !'ltt 1 t, tyl•;o

lecz nil•.
rrzy mlnn~··,1·n1•m
Pr-"wni.n icllnak zejście ::om!,•r·
telne.
W 1!15~ r. w szpil :1111 h psv·
chi tryc·znyc·h w l'oL•.C"ć pr;:v•
JGto R„C C"horvrh nn n~rnżeni'
co ~1 11ow!ło 2,5
po.stc;p11j~C'e,
proc. o~ólu P<tcientów.

tomność,
trzą.sajf\

pr1.

w
Pow1khnn

postne

HEBEFRENIA ;ch1zorr nil. orrr,·z

••bjnnorm ln\'eh
wow f.t·h.1„ofren1 ~
nrch Comń•\ 1onc dnlcfl w z.1d10udcrw b ł ;i.
wa"I u chQ"'<"'<)
z l .; s l w o, lłcbcfrenl 1et w·
Cl: n"I nc "tro • nic podi:Jcwanlc dla ol.oczc111 .

h ła<Chorzy zachowu1ri si
pwlnlec ni, bez
są st 11
powodu wybuchllJll śmiech m.
kl'lry Lrwa niekiedy wlelr s:o•
:ll:łn. Ich llb olulnn oboJ~tno'c
wnber. otoczenia p0rll<rt>śla brai<
nawet
w zelkle1 11aresvwnośrl.
obronnych,
"' l<1b: nic rrakc1l
c; czN:ńlne uporlobanie zn11.1du1n
n ślt.ido w1nlu
heb frenicy w
:lzl c1: ich &oos.obu mówienia
'Tllmlkl z bnwy.
1r. t natLrurlnleJ
Ił "> frcnln
schlzofrcnh
ulccuilnn PQ1 lacl

11" le.

po.!'-lnć

Powikłana

rATATONIA

chlzofrenll.

or>rńcz

ob1awńw

wvch dia te1 nrupy

ft:lT.IP

normnlny~h
ścl·

w!
chorńb

u-

pona~t''
mysłowych dochodzą
zczeqńlne o nodnlercn•a
tany
lub 011\rotn
ru~how iio tanv o łupi nlowe Katatonlu

e -

Jal; h betrenln. 1.ll•
P<Y.lobnt
rzyn &I" '1.Wyklc o tro I nlcspoclzlcw n!r..
po'ltllPcen~a
W przypadku
rhorzy t ,n si<: bar<.110 nieb zIC'b1e I 'Ila otocz"·
pl i:znl 'il
nln Skn~ą. biegl')ll hC'z celu
~szv.i;tko c<1 Im potn·
ni~zr-z11
i"l1e p0<i n;ki:. n; 1rza nnwc•t
wl 1 nc •1brnmc Hiucnn si<: ro\\ md n 1 o obv z ktnrvmł tuz
t 1n.:m P<Xlnl rC'nln mo·
prz d
Pol«'.llnie rozmawia<'.
~li
11"7.l"C'!wnym
Pl"Z) n:idku
W
hon:v wpada111 w o. l11pl•"lle 1
ni f"łl"Ulll Wn< lnie na ZCWfl""
J eżcll ch<YJz:i. t .
trzn•• bo. zc

„Gtc:tl·„A~

wosTw1ca"

w lwtatunit

~)

I może tnk 'rwoć J:?O·
łupieniu
:!zinami Chorzv w
na ogńl n.e przv1muJa ooknr·
mów, zn,•icc:z:v zc·znia sic ck •
Wvm P,l•J!I hczu.
krementanil
tann 1 opieki, a karmlenlr. od·
bvwa sic szturznie. orw\wih;e
przrz nos. <;potyknna 1 t rów·
ni"t w osłupieniu katRtonll"I:·
r1 ·m „giętkość wo k 'Wa'" h:<·
:iaincv motP M'iawa<' końt"Zv
nom rhorei:o odpowlt"dnl11 oo·
krup•.1taln1~
7YC'Ję, ltlórn chorv
utrzvmu1 . Tnk np katatonik
• mo!r orzcz wl le i:octzln ~toć
na 1edn 1 nocl1t> z obu rekami
wznlesinn ml do 11ńry.
Katntl'lnl11. mimo drastycrnnkl ohiuwów. ie~t tatwle! uleczalna oo hebcfrenll.
po-!11~zk1

nl1> ma n•e wspńln<'t:o z ks.r,ivc1>m.
somnamhallzm, 1 t to r· .Oui 1 ~ "·
nomr•X'.zn< ~ •.
sennowłództwo) nu
zw111znncql' z 7„~
,
mr•'l<'Z{•ni,..m h1.:t< rvr1.n\m I hm·
notycwym. nlclt1cdy 7. pa<lacz.Jrn

LUMATYZ
lsynonlmy·

eh ')robami

W l !<kich nrr.vr.ru'!kach or7..,...
faw'la le m6w c1I m przez ~··t>
z m.1t.llw•„~c1a nawin1.an1a nr1, d~'"t"wt•I r"zm•'WV 7.e ~pin('vm.
!';cnne 'VP<lrń vk' •>krv P qJpbnlrn
'lff"n:1n1lrrl1> rhor,.. " nnl„ła 111 4
O
r".t>l-9.vcb.
do orr.v .:lk~w
!Je I <'7.!'n '" <l<>mO\VP n1" pole1111!0 na un'""C7.''WV11'1 <1ewinnlu
n1i.0 .ltf z wr>~~ m-zy l~iku luna.
komt>lik111P
("() 7 •-vl ln
\\·ka.
rokowani<'
c-horohy,
orznbf<'t!
bvi' dobre.
'lioż

Oslupłenle

kat~tcmtc:n

1

)

ruchv łeb a powolne, wlaśt1·
1•e n111lS1<•1aKweśn1.1ak
. z ·uirow n1 1:. N, 1czi;;śc1e1 Je d·
n1k z tvgn1n w mkie14 oozv·
cli któr 1 nie wn.wal ir1 nn·
ru ~vc.' Wv t 'PUIC np t I< zw„
nn .P<> lt1S7.kll kat tonlt"1.n 111 chory łell\C unosi i:tow~ n.act

ko·nwul Je.
Co do przyczyn padaczltl i. 1·
n1cj11 obecnie dość prawdop•)·
nie we w~zyd·
·lohne. cho
kic·h przypnCk'1ch sprawdzalne
przypuszcleni;i. Wym1Pn1a s:ę
nlkoholizm i k!IG rodziców uguzy
rnzv porodowe. uruzy
mr>z.gu.
7. nn lnczką. zwlu zr-zn dlu"ntrwahi. lqt'Z<l s'c czc;sto powazabllrzcni.1 p vd>'cznc; ożne
tępi n,c r>adal'zkowe i stan p<.>·
mrocznv p::i.daczkowy.
p iaczl\0'\\"V'TI
0 1 'pieniu
\V
tvr1e umv I we chorego poJl~
0
g11 d 1(r,1dac1i. wvraz twarzy
sta 1e się tc11y. bc1.mv~lnv m,,..
wa mewy1117.n 1. b lkotllwa. pamn;c hl IPI.i Z 1111. onentur1~1 n11 •
::lok!H tn·1. Stun ten przech11d~1
pewnym
w chronirzn~ I JlO
chon mu
czasie unl moiliwlil
wykonrw;111ie procy. prowadząc
do znacznvch trudno.u
1akże
w kont 1kci • z otoczeniem,
Stanv pomroczne poil"'!lll\ n11
nkn• wvm (ct:i. C'm kilka raz;
Io rok11l znburzf'n1u swiarlomoci I chorv zaczynn nagle życ
innvm ivciPm. Nierzadko po·
•lc1mu1e d·ilcl:ie podrni.e I bu·
::lz1 sle niesp<>dzlcw<1nle w po·
C'l!t!!U ni 'Tlo~nc zrozumieć nit·
tualnt"t .., ·twH'JI. Po orzeminu.·
ci11 stanu pomrocznego. ktnrv
p<>ltrrwa ahsolptn11
SZCZl'lnie
chory 7. poworl7"'liepamięt<,
nlem n.oże się wl;iczyć do nor
malnego życia.
Przypadki slnnńw pomrorzn)'ch gtnły i;ię wrlzii;rz:nu knn·
wa wielu utworów htcracl<ich.
Chętnie korzvsla z nich rownież film ·"' l jednak wątpłi·
we. nby [C'jt'n tan ~>0mroczny
takc2:111e dlu o dla
j
trwał
zorganlwwan!a nowego ~r clo·
wl.~kn i nowych warunków ł:v·
clR. W knidym rnzie chorzv w
stanie nomrO<"znym moga z.:~·
le 7.UP lnie P'>fll'a•
chowywać
wnle I nie zwracM na >.i~bie
uwni<I otoczenia. Rńwnlr·l: Ich
<"'Zynnokl mogq być celowe i
n.atural.ne.
Rokowanie w na<laczcf' ie.st
wątpliwe. zwlnstl.'ZJ1 gdv w Art:
':17.le·lflc"7·
ohciążenta
wchO'lzą
ne. W µrrypn llrnch uwarunl;u.
wnnych ~1z m n11111{u lub urn·
za ml sto u 1e sic: m In. zahH•·
iii chirurgiczne i odmc; Clasz·
kow11.
zpitnlP. p•yrhia·
W 195~ r.
trvrzne w Pol.~c:e przyJęlv 1712
chorvch m1 p:i t ~ki:. co ela·
nowi !\,:! pn· . pacientów.

Ki!CJwe schon.enle
mozgu. zwane row
nil'i czwartvm staPOSTĘPUIĄCE
dium kilv. na ktrr
· lpmllt
~
re zap·1;n ol:
postępowy ) nrric.
syfilitvkńw.
,.utajenia"
Okr"<\'!
ob1awriw)
(f'rzei V\'VStRPI iem
dlui:o i moi~
trwa zwykł
trw ić :jo 30 lat o·I C"hw!li za·
Proce. zwvkJe ule'1.1
ratcnla
chorv
Jeiel!
Przyspleszel'IU.
1est alkoholikiem W ol{r'lle al·
kohol nit> ir>~t obo1qtnv n11 se·
mo rorrn?wanle . :i; srhorzema.
Znamiennv ){" t r kt. ŻP w~rn:j
:ho17.:b na 1wrnżrnie po~tępu
trzykrotnie
HICt> >;l'>tvkamv
\\·it:ccl męic-zvm niż kobiet.
Przej P~>1aw1rnicm 'lit: po.
!)6VChlC?·
wninvch uiburzcn
'lVCh :horzv nn o~ń l pnecho:tza okres TW:rnv neura.<;ten111
Sta1a &ie druiliwl
kilowa.
orzviim;bteni n!e mol!n 1k11oić
uw11 i. clerp111 na beu;enność I
Swn ten moi
'~łowv
bńlP
tr.~.1~ dlm;o 1 nJc mu..~ być ab·
f'!\ut.nvm rw1e~t11nrm ooraie·
r.lsi posttJPU 1ace140. Jest oczv·
L>Cw1em. ie ~ama śwlii·
wist
kir1 C"hornhv. tak kl·
iomo~c'
In. o:Jrlziciluie ui.mnie na aa·
moPOCZ.JCle.
Pornicnil' l>O\Stcpu1nce rozpc>::-zvnu ~lę otęntenirm. Pierw·
'ze 7..o~tu 10 znntaknwanc czvn·
noścl U'11\'Słowe. ?Wł szcza Pa·
7..1olno~ć kol rzen.lc:ć. 11 'lll!
nln. 7.anikn1n rt'lwnlr>ż uczuC"la
oooe:t
t.achowanv
a
wvżs1c.
nlclowv u 1nwnla <;I<.; bezwstvdnle t nat.nrczvwie. Nl„1'7.a::tk!e
uforvr7.11e. nacechot.nn•
R
wane snmonoczucir>m n.irlprzv•
ro Jz.one1 slly, powodzenia, u·
rody, bosactwa.

PORAŻElllE

a tlll\że z Innymi
un•Y11lnwvrn1.

:ibi wy te1 choroa og<'>lniP <loic
b•
przynal·
m11nc
(tpllepSJI) rnnic1 tvle. że ci I·
PIRC'V PIA pa1ac1.k
ulegatn oo o wien ez.as - l'7.i:kie1 lub n; tlz1e1 - nopnri'lm
1;plleptycz.nym, w ktorycb trac11

PAOACZKA

0

ich
clalcm
a
charakt!!rystyczne

D wna

nazwa:

ot<>-

pi nt>!? wcTesne (d<:?·
scl 'lJZOFRE'llA
m ntla prnec·ox) W
'
r. l!l5!5 przyjęto do
1 ych a1rycz:ny.::h • w
s'l:nit'lli
I'c>' ··c 12.2Ud che>rych n i;eh:·
ro!rc·~·c:. ~X> stanmvilo :n.6 proc.
Schizofrenia jest
plcjcnt<iw.
w1i;i.: n~ j ha!'d z:ej rozpow.sZC>Ch·
n <>ni\ cfiorob<1 umv. Jow11 1 obcrnc• wysiłki medycyny konrentn1j11 si<) dla wykrycsla jCJ
prz ·i:yn I °'prarowan!a skulccz:n<'i tera o.i.
Wł ·~c.\\''c

~h 1 rofrenla

m.n;;-

rui sz1:-:eg j<Xino-tek c-ho:o\Y>w-.-oh. ktcjre omawiamy tu Pod
c-:l~c1„1ym1 hR~laml: hebefrenia.
katat011'a i r<:hlzof n•a paranoi.
c11lnn. W.pńlną kh C'!Xhą jest roz:
stanopad o. obowośc1,
w1ącv

pe>d.stawę

1~)wn<>t"lcl:i!e

roz.pe>znnn'n tnk zwanej schiz o r r<' n I I prost j. &hl·
7.of„C:l!a pro>ta pole"a w z.a·
adz'c tyJ:ko na rozpadzie 0&0b,.,.w~c-f. Natoml.st hebefrenia.
k itntMln i :;::hizofr n·a pnrR·
no·dalnn &1 jej J>C)W1klanlam1.
przy których w)'6't~pują obj„wy dodatkowe.
Aby Czyteln.lk mógl latwlcJ
z:-oz;um'cć istotę rozpad u opod11żymy &ie
s o bo w ości
przvklad<Y•_.ym O?;:,cm przecic;:lschi1.0Crenll
objawów
nych

c

p~cstcj.

Zachorowanie mn?:t> nnsiąplć
w wicku dzirci1;c~·m. rza l·
ko icnnnk pn 30 roku 7.yc!n.
Mowa orzywiście o memrnr·ie
1~'lch'>rownnia, a nie o chwili
111nwni• ni~1 choroby. może o-..a
bowiem rllul(ic lnta uchorl1lć
uwadze otoczenia. Statystycz·
już

tnlcnt - np. mu. rzny er;
l'worczoM· • ·h1·
plnsiyrrny.
zofrcnikn bQtlz.ic .Je cln:ik nwnicprv·rn;tnit' P.k.strtłwa·
li7.C
1;c111drn. (Na llC' n.11now ·7.vch
kierunków w p!'L tyce 11101.1111
nii:!·ir.rly pownlJ>i<'\'!DĆ o l'ks1r:l\'.':liJncj1 . c'1izoin'n1t·zne].
ll'h o~„ nnrm·.ilnym wyrazie
fik t 11 t \?Órc'ZC"O);
- w ~.y~iu ur"ut:'owym n~te·
Ob-O ~t
rul:i spu.tt ~t~l·.
n ·" i qitnvny d•'i'i J '·ohr~
trony,
nri1bll,~·· .vch 1. jetln•'L
\\'zmoz'l'ci·1 wrnzlo wn ć n j:a·
kle 'wlwic!: uchvbicnia w 11to
s11TJ 1t11 rln .ir'*' - z rlru[!i :.
\\'yra/.nlc .„t:ibnie pop"rł plrio
wy, Ni•'rZ~l'lko pornd'l sl.;
mi.o;lyC'yzm11,
do
R 1 .lrmność
Jl' St
Znnmlt'n:iv
dewocjo.
bralc 11czurim\'t•i:o 7A1barwlrnia r:losu. Wypowll'rlzi srhiz0
frl"'likn nii• po llcgn 1 1 11cz11c1owe1 mo,luhcj\, nez wzglr:·
du n:i i h treść:
- \\' zachn·w ·niu rh<>rP'.{o mo~
d1.iwacmo~.t.
dostrr.ec
na
f to zarń1\•no
t.ztuczność w <:po.•l.)bie choclzenla. Jn!t i
prowadzrnia rozmnw. Praca
irst nll'chluj·
wykonywana
nie. n.1 o"ńl mt>chnnicznle.
CzQ..<:to po1nwia f;t(l nicu7..n·
sadnione rozdrnżniC'nle prowad1.<1ce do poważnych kon·
fliktów z otoczeniem, nie wy
triczni11c n;kot"lynów.
Rokownnie w leczeniu ~chi·
zofrenii icst dn~ć pomyślne,
zwlnsz.cza w st.arlium początko·
wym choroby. Ob<'cnie przvJ·
mu1e się. że do 60 proc. przy·
wylt'czrniu.
padków podlcg.i
SchizofrPnic leczv 11lr. mi():l1.y
inn:vmi snr>m. insulina, w p1·zy·
parikac-h cięzszych równid eJc.
ktrowstr7ąs'lmi. We w.c;izystkich
orzyp:idkach f!chizofrpnfi orzeka się całkowitą nieptX'zvtclno~ć. Je.rn chory te.st 5prawca
czynu pr.i:cst~pczcgo.

Pos!llć

schlzotrenil

uroJ~SCHIZOFRElllA powiklanll
nlnmi. Od uroicń.
PARANOIDALllAk16re były iuż opisywnne w „Odna przypaclknch p1ratrenil I paranoi różnią si~
one brakiem usvstematvzowR·
n!a or;iz. uder;rnj<1cn 11bH1rdal·
nościn. To właśnie chorzy n~
pnr;mol!d:ilnn s::i
schl1.ofrt'nii;
ulub!<mych nnc"·
materiałem
~otr.k o „wnrlatnC'l1": Nnpoleom1rh, jabłkach sparJaj<1cych 7.
drzewa, knnarkach - I wielu
Innych. W trJ po~trirl E<chizofrcnfl uro1enl'll bowiem nie ma·
ją fadnych P.rRnlc. Od \\"l<'lkotowarzy zą
ściow11ch. którym
wsr,vstkie akce..r..orla zmanierowania. non.~zalanckieJ mimiki.
gestow i mow:v - nt po clr;iprześlarlowcze. gdzle
styC'7.nic
chory uwai.n się za umarlego
prz!'bvwoj<1cego w piekle l po-i·
Iei;:a.1nrego wvrnrtnowanym dia·
bclskim torturom.
PO<Jtać pnrano!d.ilna 1e!t nnlS<'horzeC'Ześcit"t spotykanym
niem w grupie schizofrenii.
głosach''

'>

1111

pod~tawlt

„P•11~'hi111rll

Ril1kt„u il': a.

kli11ic111e 1" T

21 •lrl pnchtnu:it' „Znr11w iny·
c:l11atni" L. Koruniowsk1e170.

Rnzpfld osoliowo.frl. Cl1oru alucha „gloww" t rcści przc.łladrnv·
mzrce&eluny
:ze), zad11>11111J11<'

tvyraz twarzy

1

)

nfe· mi jhnrd7.lc1 ood11tnym wlt>1.lt'm tc.~t okrt's :lo1rzewan!a.
~binwy f'il nastcpu1;\c!!:
- mniej lub więC'el z.aklńc'on~
do wspoliycia.
do.sto~ownniP
v1rc'l111no prrez br11lt zaintcrP.·
s<>wnnia otoczeniem ze stronv d1orcgo 1ak 1 przt•z nicuczuc1owr..
wlnśdwl" re.1kc1e
nl<'zgoone z DOLr1.ebnml wspóltvC'ln. Chor1v it.RJą ~ie ar<>ganccy, oprvi>kliwi. traca Po"
czuC"ie dy tan~u w obcowaniu
z lurlfmi. kt<'>rvm naleiy się
ur1rgolnv szacunek:
- brak lub osłabienie zwląrku
czvnnokiaml: umv•
międ1v
tlowvml . u:zuciowvml I ru·
chmV'VmL Np. ruchv chorei;:o
byt niezgodne i wy·
mogą
mvślaml. m !powladanvmi
o·izwterciectlać
mlka może
uczucia nr1eclwne tym, których chorv istotnie dozna1e:
czynnnśCI u·
- rrnko1nrzt>nie
rwiar,ku
brak
mvslovrvch.
ml •dzv mv~l:i I slowem. Cz.'\·
cho ry
11em PrtY znpvtrmiu
o1pow1ac1a zupełnie co In•
neao. 111kkolwlek ta Qdpo.
wiedź może hvć wvrni-Ona po
loiiic?.nle zbudo»rnwnie I
wanvm z:ianiu, (W ,tadlu!l"
7.aawnnsowunvm mowa bvwa
rr">wnlet. ro7.ko111rzona t wypowlt"d7.l chorego sta1a 11-:
c:lqi:tem slńw. z ktńrych za ledwie po 2-.1 moi:a ('Io •ieblc
pasować. c:1ło~ć rnś )est t vpowvm „i::n:jan!em 01 rzp.
czv"l. Nawet w rormn lnle 10l!ICT.nych wvpowlerlziach u d ehr~!<
t
absurdnlno~t<
r1.a
nrczyw!.~toścla.
zwinzkn z
Możo być jednak. zachowany

,„

Wk1 ólce:
1

INTELIGENCJA

i ZOOLNOSGI
ZAWODOWE

-

Niech ht:dzie pochwa.

lonv Je, u~ Chrystus.„ uważam„. pr .cpraszam„. Panie
to
Rofo Wwlki zapłać„. w.,z.,r tko <:o pozostało mi w
1nm <:ci po c-.lłowic-ku, kt<iry
gclzit'li pt•zcd 20 Jaty, w sci·
Ale odmicrzunych od. ł<:lla"h
stukał

na zyd1
Pic rwa-ze
i;łowa formułki zaw ze \\ r
PO'-' ił1dał w ry:mic o;koc..mcJ n<1jsilnicJ~zcgo
(Wz.glc;ctn.•~
melodii, a dopiero st.opnio. na,1-prytnicj„2e"o), do k'.•1wo prz chodził w niczro:w- rego w dni<1ch <·hudych na·
mi;1lc, jak gdyby u prawielcirnlo nnjinlratniej ze ml<'.idliwiaj11oc się m;;mrntanie. f,CC
r"·
pod <•k,;kJuz.ywnq
Nic J.i<11niqtam już, j·1k '-'.Y"
taurm:.i<!. kośc1oh•m kak,g!11d,d, ale pamiętetm, że budralnym itp. W dniuch tl11dzi! we mnie , trach, ,-;(;iran- stych
„galowy
natomia,t,
nic pocL,ycany .;;łowami babwy tęp" ct·1.iadów np. w <'Ził·
cię
bo
tki: „Bądź grzccmy,
PoP1"Lld7.Uły
• ie odpustów
dziad z.abie11,e". Tak wię:: .-pccjalnc przygo'.owania
tkf1"dyś moja wiedza o d-zig_•
Ale już dz.i.sicjszy odpu ·t
dnch &prowadznła c>ię do te.
go, że uważalrm kh za lu- io karykatura tamtych lat.
nadz6r Dwa krilrny na krtyż z dwo, prnwu.i<wvch
dzi
ot i orl •
n·;1d 111cgrzcc2nynii d1.icćm! ma :i:ebnikami w z:1mian z.a co otrzymuj.I p11 t. po klor~·m wałq•~iM
i;ic; fan'•·l "'· „&wlai 1krmi" w
datki.
kie.-z~ni, un1i7.guja<' • ·ie: dn
A cóż <izitih1J dzieciom po. nr1.mo<iln11vch n1P\\ 1 i.st Tyl·
zo lnło 7. podobnego rozu· ko oku.yki:
.,.. H•,\I" wymownnin'? Nl), bo też
grywa, czarne µ1'/.C''t.> wa!'
„pr-t.ygclL.iO iznnjdziede
t11'.<ti. tuta.i. wygrać, przczwoitcgo" dziada, •akicgo grnć, w jedyną 7.lot<iwkqt
jnk to kicdys bywali, którs- Komu, kÓmll, bo id<; do dowy.i;itldcm
(1.
by o kijku
pomic::.z.nnc "· bla·
mu I„."
<'ment;irnych) w •• frędzlowa .,,zan~·m głl>.cm i.E'b"Z<J<'<"g •:
t.Yl'h" lrzyćwicrcwwyeh ciu.
„.„a gdy pi'ijdt; z wrogiem
<'hłlch i no boNik<i włÓL"1.ył
no hagnl'ty <hll l.
• ię? Tc nn. <·hcd1.ą faceci w
bagnPl mnie uKlll il",
dor><HJ<"Ili) eh, jHko tako
.';1~1i1'rĆ nrniE' 1Jl'alujr!„."
n•e
ubrnnilł<:h,
wann·h
<·o 7.wyrznd:,o· w p!a;tZ.czach prze. pr1.ypum•i1aJą to.
<·iwde ZC7,0wych, w ko,;zuli kliśmv na:.:vwać c>dpu tcm.
ldLi<' .obio
A n,1 uli'-~y·t
.no gr1.bi<.>cie i tylko ?.mici-1.tuki fa;;l.!t Jak zwykły pr.iwioną czupryniJ. umorn.,ann
ruj:.Jl;:v obywatel. w„ko('t..Y <I.>
for.y~. z tygodniowym 1?.aro·
„pod·rywnjq" przc- jednej <:iy drugiPj kuwio.·t<tem ('ho<.lniów. T kudy im .-.tr.~ ni, aibo i;l,mif' rw ,,go<lz'n·
ki" w m1jruch!Iw,.,1.ym m!1•io.'/.yĆ d1.1cd'!
A próbu,1.;>ic • ~akicmu, 7. , c11 mia" ta, Ei<'Luin n.ikr\'·
:1nwoc1.c·nc. dl" głowy (t-0 ju;: v•.Vil\'l '<)
p1-1.epro~1.u1iem
i a nlli,e 7H\\'OOl.i(· - słOWl'll1
mu dziacloll'i, zuniia.,t grub·
pc<i li <-1,y instrumpnt1·rn
ze 0 o grosiw;,, kromki: d1J:-.
tościw;1 p11hlirzkę. ,h1k kie·
ba 7„a <ir1. vi prnfoć, no, ewrm1pęrzn1ejc.
• Zl'i1 m~1monq
na \H1n;i godzino - fok •
1.nó ,v
<-1.apk<1 na głowq
mowi jedna pani ndaktor.
zwy!dy przcchocLdcii, na w1lh· dnk kl<)r •go w knnjpie cz.v
Co inncgn dnwn1c;.
wnil•J calld<'m ituwzej byv,ri- pij;1lni piwa nikt ,;i(: l'lc
W-:f 1.<u·c·1.ył kawał chle. ~.dziwi. Nie 1.1ów:ac już o
ło.
ba, c>tat~v ciurh, n i.:r0„ik (!), tym. że i punsh\•o ·co mi;!Boi.e zloty, i już krokodyl
kilk<1 do r 7. u siąe setl'k
L-:y ciurkiem płynęły. Po;rn
jak nie
Ta~. t-01< t' i(!),
tym i tniał za ndnl<'ZY p • rentę to wpum1>gę, '.lre i. .ą
o;ami µr1.yjr7.yjde się:
d~iał dn1 nu tak zw.me chuci i tiu IE'. no 1lu tych niii„~ noa pcwnri I Qżdy
lcwly rinł przul wli1'Ą)t"1.t.c.> s, w I> unl~cJ I, t... t żebrz.u
i Ś\1•111l<'cz.n . dni odpu tli / cc '<> (na.it'ZQśriei !>O<l PDTI
„Tioz.mo<i ion v''.
i d1.iui w,zvslki<'h świc: ,„1 ei·lyku".
nozv\van <! nicr1J1dko z. dużym krncr
Cl;orin·;,
tyC'h
pozo. taly·d1 d.ii fik,;cm w rqku zbi<'rn nie
W<>l\' !kich
chudymi byłoby jeszezc co lada i.niwo. A ludtlc'! D 1c-1.u u
drzwi

do

żcbrz;1c.

~...~

najI?-?lej nieścl>S-łe. Cho, cho!.
A dnie wypłat - przed f.tbrykami, nicdzlcle - pt-z. d
od
cmentarze,
kośclolnmi,
drl.wi do drzwi - grosik Oil
grn.sika, i rz.łot.Qwcc1.ki lcclu·
ly, lecietly„.
Zreszl<1 i smno i'.ydc Ż<'·
br:1L""1.c było 3e.k n 1jbarclm~j
zorganizowane w klc1ny dzi dov..-k!c pod przywó<l1.tw m

„

JUtr"l.ej zy koncert
.:;amej poru.
Porwał -z. bufetu •,aler7.yk
i krążnc po sal, zebrał że
JBk prz;)ot io
brał dumnie,
n.1 wlclkl ta!C'l'lt. Z':.'brane
picn. dzc wrzucił do kic z.:ini i \\ybegt,
koncertem
!one
HOZ\\
tw rz.e up:cnkleruonych pan
Pll"
zrzedły na moj widok.
. p1csu1ic \\ Wł\' od c;lohk
i przochoduic obok mn.c d-

o

·nr:ły:

Cholero.!
l\fah..iłow

Zdjc,eia Kudaj

.Je-dni <]J,1 ~wi<;tego spo·
że '
inni cilatcgo,
„jak :slf, Bo 0 a n e uoi r., k •
Icki nie wsparnóc". j u.-.~
inni bo 1111•11 gc. t. l,udt!e
bo q dobrotlm i ! „
da.1ą.

i<1!

by !nuczcj„.

~OJU,

znajdzie!

nniwn< ś.:.
tej
naiwni. O
wi<· cvś n.rcos nrntko .Jcl'ty•
z.am:<'p, W1tkow I a.
ka,
11'1.kal 1 przy uL Kopl'i·ni ,,1
•O. Wie, g,1,vż i'.e roć zah-z. •
111 n•1 .Jerzvka ~ ~i2-lctnicgJ
l„il kę I um c ,zimo \\ z. Jaln~rr.. 'yl ·.oć
kład"
int !'\\ cncJ,
o obi t<1
n.a
m.dit, i \!ad 1r zobow1.,z.u.
n n, .Jl'rzy,, \\ 1«1 11 <!o d,inw.
• ipo11og(.' paii two
Wrnrnł
1(1 ·11 i t k pł<.lt i, u o.n
ok
jak icbi ~I t k i.cbiic. Jai:·

naiwnych si,

Potlol>nie spr„wa wygli.jd1
r. .J(i:crcm Bin! iw11· rn, l<1t
55. ren ci lq, i.on 1 tym (Ż0.1.i
pracuje). bc.utz1ctnym, kto.
ry nm 1>nn' os:t ron ny p.1, alii:; nicw1dul!lym Dyo il?.) rn
Bogu„h1\<"..r:im. lat 27, rencist.;. który po;i.ut·d żont; z
trojg:cm dz1c~i. u przy :it <lu
wla n go mle zkama inni
kobl tę. czy wre ·L.c e nlcwidnmii L'ofiq W b r, l„t · ,
„ut1·L.ym n1•.1'
nn
będ11t·ą

ynn.
Moglbym p1-zl'Cl lawić tufaj cnl<1 plCJ<ld<) zebrnkow,
od któ1·ych nic Si.I wolne uJ,.
<'l', rc,,.t1111rnc.iC' j ka11.iarni,.
Co ptawda ob< ługa lokal! 1rw
11iew11u :i.czanla
obowi<\zt'k
żeb1-..1kc'iw, nle ...

„

•

dz.ionny u ~arg,
Pochód i.ebra~v otwiera
dosł LWUW.V, gdll~ PiGc<lr.1.~
i~dokilkulelni „:ste1-;;zy

bi<lfym,

\'I

pła

•

ki

O tl•i porze w k,1 !arni
Gdz11.nicgd.zi •
pu:.to.
je t
pochylone' nad .,,to!iklcm gło
wy, paó, p. nien<.:k, pan<'>w którz.v W)'"kOC'Z.yJi z prEh'Y
11.1 pół C/..łll'mJ C"L.Y Z<.I int poru ·ut.i 1 <: warl•,em
hadłowo. P.imuc JHkid dtlv. n<' rnt.leniwicnic. ktol 1r.11
ulc"ła nawet kdnerk,1, od\•·
rnj,1cn po.su wiś ·iC' biodr.iml
o ,,toliKi. Ten „t,111 w1<t::ić
i d\\ le> •1·
ogarn;1ł rownicż
pt"Z) a Iz.i o
p1erścicn ionc,
l tore n•c dukimościnie,
til rzegaj<I w Ju:;t1.1 ku bull uw
j, ceJ szminki ZJrdzoncj
cza ·iP. uty, kiwaniu na co-

mydelko nasz.a, otw6r-z lodowate erc ro<lukow pl'l.Cd
Zdencr·
ni zcięsliwym ... „
zcptem:
WQ\\'• ny zapyl.alem
- Serce czy kl ~1.:eti?
.J cd1m z up rścieniony<·h
jeJmo cln mruknęl;1 w mo.
im kierunku:
- Na k..iwę t.o ma, u bieJo<
dnego nie w. µomoze!
ię Boga nic bo!, psia·
t to
kr w!
Widni· „ :'.lrszy pan" u.
wagę pun!u' podchwycił, b.J
p..iw. kl 1ąc z klęczek 6ykn; ł
mi w twu1z:
hol r~!
l'olc111 w kro 1kic:h od tę
! ·1lh czn u zjawili iq: ta1-1.cx:. kn le><: a, , t rnszku. znó~·1

starzec.

Up1crśc

cnlonn

pą

iep1cni<1d·ze
n 1P d&Kały
brekom (te~uz. już nl WYP• •
dało inaczeJl a mnie irncz.nc, k!ująt:c pojl'zenia~ Zł11, !iwo ć pai1 udzieliła się rći·
\ nicz l kclncl'et>, <.:o moprzy podagł m z.auwużyć
wun1u rni - po kilku<lzie<'ClL>minutowym oczc~ iwa·
drugiej k \\y.
nlu
Wre z.cie ZJU\\ ił I<: ·am .•
„Lili Fontello". Jak przy.
stuło na „najwięk zcgo śpw
\\ aka n wio" e n Lodzl", v. v.
, ~oczy! po 'pic znic z.„. '..ak·
. owJ·i i '/. okrzykiem nu u„tu.ch wlX•rlł do k wiaml.
Pn LG p:mstw n, u teraz. wy tąpi we win nym
r 1>e ·1ua1 ze nahd<:k zy śpic
\\ ak Lodzl. I.tli Fontello.
- Pamiętn'z, b •ła je ień „
DLi<;!rnjc:. Pr ZG () li•
cz.ną g<1l.<: i zapraszam p 11-

•

!\:>wód, d1a którego Pl"Z.J·
obrazki
toczyłem powyi..s1.c
Ię , rn za Bieb! •
tłumaczy
'f17.cba wS'l.akic uzmysłow'.ć
60bie. że mamy do <!7.Yni ni
z Judź.mi n i c po z.ba w l o ny m I pomocy meter.c1lrici, ale z Judi.mi, k'Mzy
i\wiadom1c zen1Ją n.a ludt.·
Wystarczy
dobroci.
ki 1
zwn'iclć u wagq chouażby n.i
żebrac:z.o metody, które j d< n z moich 7.n<łJ<.Hnych po. ddclił na ti-z.y znimdnlcL.?
n dz.uje: icbrunic „na sci·„Z,drowaś J\.lan·<' •, s·L.yli
Jn„.", ewent.u lnic ż..i·owawl iyrn kal ctwk;
nlc n
ż br.inie ,.na patriotę" czyli
,,u ,::dy pójdę 7. .,.. i·o"iem n.i
lxlgn ty", „Czerwone muk.";
wr L.Cl żebranie „na chl'lm.i", czyli „pru ze: o w p. rc.c,
wracam z więz.iema". Oto i
inet"d.Y obl;c-zone nic be-L
ikozl'ry na naiwno c. A nJiwni'? Na wni płacą w lmic:
źle pojqtcgo humani'.aryzmu.
Naiwni płacą, bo nil" maJ
rozeznania w dotacjach, j ikit'.' p.:H1 two loży na lud.~:.
lttorz.y 7..C wzt;lędu na swoJ
pod -zły w1~k. b, di. nicul •
cz..: Iną rhorobę <.'7..y kalectwo
nic ma1ą warunkó·w do u·
trzymania 1q z pracy. N •
lwni płacą wreszcie, bo nla
wlcdzą, albo nic chc4 wiew1.1eć. że i tnicią do b rz.
Domy Opiele!,
prowadzone
Nieul czaln!e
dla
Domy
którym pośwl~ę
Chorych,
jed n z no tępnych rcport.azy.
Dlatego u"-ażam... prze·
pt:asz.am„. dziękuję.

*

*

na" z
„Starszego
.kawlr.rnl i s~ru z.kę 1;potk0 Iem je6't.cze raz w tym
dniu. W re tauracjl „Swit''
pt•zy Zamcn4
(Piotrkows.ka
hofa). „Stai ;iy pan" w Co•
d~dnnch w!cczornyd1 płacił
ponad 200 złotych :rachunC'k
Prz;;•
z.i„. raczej nic ob :od.
okazji wygłosił mi większy
wal"to czy
plc,t; na temat:
nle warto pracować. Jego
zdaniem nie warto. Stanisz•
jak funkcjopo'kałem
kę
Obywatclnal'iu~ze Milicji
doprow;idzali ją do
skięj
miej en zurnl ·zkanl.a, to je.!
do Domu Opieki na Wiśn 01
weJ Górze. z kU)rcgo ud~
Ida na żebry. Była pijana,
W „tanie zamroczenia wy•
wolała awanturę, ri.a co :z.o„
i;tala skazana pr.z.e-L. Kole.i
gium Orzekające na wpla•
<·enic gr-1.ywny. Kto uipłJ-.
d? Kierownictwo Domu O·
plcki. bo uż brane pieniądze
p. Helena Paszke (lat 62) 1
alkoholiczka, pr:r.cp!la.
P.S.

MARIAN ZDROJEWSKI

pan"

niep1-z.~·maknlny1r1

N11 1cgo wlclok w
l:<•.1lrnwi.irni z.apanov.. l
f'tern,icjn. „Starszy pan" ?.a·
trzy:nHI rsie w drm".&('h kawiarni. Hozejr7.l1ł ię wn111d
prz,,_
i
za zcrwi<'n1onymi
krwmnym1 t<·za111i po lt I utu:!. pr1.y drz\dt1d1
l l,1kł
we1 ciowyd1. l\Ioillll się głowo:
śno, rrn bożnic.
„„.Zdrowa.ś Maryjo
t.l"l.U.

Pan

ła kiś pełn;i
'I. tobą, btog~ł w1on ś

tv

„.
„Br -

mlęclz..v .•

I'owst<ijac z ;;łowami
nt•'ZYI
w Chry tu„ic"
da
I. J<l11e r:I ·•
to liki.
rn1ęd1.y
wali. .Jedni z zażc•nowanicm
dla św;q•egp spoktJJLI:
inni
jc.szcz in.ni oo mieli g ·i.
Cz.ułl•m się 7.!li.l'nnwany, prnpokoju, nic brakto
g;iąłem
mi <',tu, wówc1.as ,,starszy
p:-n" uklt1kł ponownie. ale
przy moim tollku l
j11i:
modly:
rotpO('Wł pli1"zl!we
„„.o Panno Maryjo, poc.e-

I

na

~ej

Uwaga!
J uż wkrótce!

Wznawiamy

P a p i e r o w a d y p lo m a c j a
ją naJwłi:ksą wai;ę

Dals zy ciqg
ze str. 2
ry 11rrlrnt'11fo do zmian y :! •
w ego
wewnc :trzneg o
<'I
kraju, a taltim wydaj e c;lc:
poti-i:ebuJc
zami r Hitlera .
P wne110 C'l,re u 5poko.fu w

Słl>l'lunka<'h

zewnętnny('h,

dl c m llitler to ra1·zej
Au tri k, w katcly m razle
ni Je ! Pruhal iem. Rzuea
również

ię

w

OO'r.y,

7.e

najl>lł:1 ZY<'h
.irgo
\' pólpra cownl ltów nie ma
ant jednf'110 Pm aka. Pakt
le11 l\\11r1 nową 1ytuad c:.
tradyr Je
i: I) t 111al'(~ 11ru kie
• h ·fv w df'<'Jdl•ją<·e.f mlt'rie
pr7r i; knic:ti· nienawiścią do
Pol: I.i.
f') \Vre11zdf' rurh hitlerow kj ;est M!atn lm aktem
nnt!ld onf'go 2'„jt'dn0('1.f'nia ludu nlemle tkll'go , zjf'dno czt'·
ni<l ,, ia<1omle '.i'aham owane go w rokt• 1848 prze7. Bi11mnnka . z ohawy pr1f"d moź
Jlwo dą o łahi<"nla hf'gem onll rru. w Nlt'm('zech.
7. t ·rh W!ll\''lll<:irh r1l7.wai11n, 01mrtycJ{ na licisl<'j ob·
11rrwacjl połotf'nla w Ni<'mr.z eh, wypływał wniose k, ł.c
. łoimy '" ohllczu Jedyn ej oka7.ji polep 7.enf;l nasu.f ytnaejj w . y ternie f'urope Jkicj równo wagi {„Pamlęt
nll I ,Jólt'fa Bf'<'ka", W-\\a
wyd. uwal.
1955, Jlrzekł.
,.I><'mler rap1ln rt. Politiq ue
poJonał. e 1926-1 939")" .
Tę „1 dyną oka7.j~" rea 11Bed< 26 styczn ia 193-1
zuł
rolrn „pakte m o nieagr esji"
z Il1t!er nm.
Tymcz a em poczci wy Austriak ob adza swymi woj zdcmllltar,Y?lowaną
kam 1
Nadr n!ę, zajmu je Sudely ,
prz gotow1.1je ~1ę do całko
witej okup cii Czech06łowa
cjl , zaimu lc Kłajpedę.
Znami enna ję t wypow !edt
mm ' tra Bt ka na po ic<lzcniu Rady Lig! Narod ów w
dniu 18 marca l!J36 r. w
zwi zku z nan1m eni m przez
Niem<'y ert 'kuł6w trakw tu
wer laki go
Rada Ligi Narod ów rmwrawQ
P rywala w6wcz a
ob ad:i:enia przez woj ka hit] ow :kle Nadre nii, strefy
w pakz<l m11Jt11ry2nwan j
le locarneń kim 1 trakt.a cie
w rAAI kim.
polsk! 1 opinia JHl•
„Rząd
blłezna w rol ce przywiązu-

w rórl

do konolldac jj norma lnych losunk1iw mil;dzy krajam i <'t1roNY
1>rlskiml, ('o ·t~nowl Istotny :Gt,óW
warun ek h<'7.picl·zeń tw w ""'· li
Enrc)l ie, Temu warunl rnw1
nic może Ir. stać zatlo ć, o ??Jl /Jr. "'.:J.
ile nic będzie śC'iślc 11rukl1ir<'j ~\f.tl! IM 8,
:i:a. ada,
sh·zc1 ana
Rząd polr.ki zaw ze bronił, a
i ci ęJZ{ll..I•
mianowlci<', ic interes y j;\- t ł)Cj
Wrenu J'or 1·~
ł<iegokolwir-k kraju niezależ
nie od jrgo zna1"11•nia nic
ol1iektu m•morą stanowić
mii;dz ynarod o" e J
gocjac ji
he;i; udziału I bez zgodv za(J, Beck.
inler owane go",
dcklar ucje,
„Pl"Zemówienl .
wywl dy" W-wa , 1938)
Wywia d udzlel onv nrze7.
mm! tra B ka w ·Genew ie
30 tyczni a ll.IJB r. prz d taw1clelow1 c-zoło\\ ego dzlenn ihitlero wskieg o „Vi.ilkikCł
Beoba chtcr" wyra:l:a
sch r
zauran ie dl~ trtrnta tu
P In
z Hitler em, o toi na 7.Ci ytua<'H międzynarodowej .
„Na 7.apyta.nle w prawie
oreny warh1 'ef d<'klar a('ji
poi ko-nie miock lei o nieair .U mini ter Beck powie ·

_..

TAJ NE

'I
ll!lilSTEWTn:> ... Ph.'.\'f l H•. LI ,J.f ' : !

wyrażałem

- Już n.ę to
011inlę, :fe nif'mle eko·po l.11
o nlcagrC!iJI dzi la.I,
układ

podob nie jak I przed trzt'm. \
t jrdn m t; najwa:i.nle.fs:..ych lemen tów tahlllzacJ1 F.urop '.
Na zapyta nie, dotyczące
lltyki francu ko-poi kic.I I
Jl()I ko-nle mlec11tosunków
kkh. minist er B<'t'k odpow ielal~', j

dział:

- Polsko -nleml e<'kl układ
o nleagr rsjl zawar ty został
po obu strona ch z pełną
ś"1adomo ·clą, istnien ia sojnS7.U polsko ·francu skiego . 'l'otf':! Jl'lłł zupełnie zrozumiałe,
el<'m nty
że tr dwa ważne
nie
f'UrOJH'J kiego
pokoju
poz,ostaJą, ze sobą w przet·z nośel".

(.J. Becok „Przl'm ówicn ia,
deklar acje, w~·wiady" W-w
1038).
Papier owa dyplom acja mini tra Bed<a prz ·lnnla c<1lkowic ie obraz 1 siły ws hodZw!ąr.ku
niego s.1 ind
Redzie kiego. Ba! Min! ·ter
Beck tniklu je 7. non zalanKraju
ej!\ przed lawici eli
Rad. Chara ktery tyczne jest
oświud<·~nie Becka w laku
11.gromaclumlu
ciyi;ku sjf na
Ligi Narod ów w dniu 16
wrze. nla 1935 r.

zda.nl uh

„W kilku

Ale jakże Jnncl treści nabl ra to pytani e w odnle leniu do więksi.ej fpoleczno.! e.t ludzki ej? 'A jeśli tę sp0ł czność rozdzi elimy w czasie 1 prz • lt"zeni f zechce my
pewne pol'.'1'2.eprowadzić
o. wtedy już
równa nia
v.całe nic tak łatwo znaleźć
o<lp;)wledź. Wtedy już trzeba się odwołać do poważ
nych badań nauko wych.
No tak, ale ktoś nalwn v
m6 łby zapytnć, komu i do
czego właściwie taka wle<lfla
może służyć?

OIM: trzeba powied7.leć, że
nic tylko ludzie naiwn i nie
ob często prawy z
zdają
nara tającego we współcze pronołc<:.leństwach
nyeh
blemu tat"zenia s ę ludności.
W społeczeństwie dotknię
tym proces em tarzenła i;ię
ulcgaj11 zmian ie nie tylko
st unki demosra!iCl'Llle, ale
poh:.cr.ne. konom iczt i
ne <'Z' polit ·czne. Zmien ia
się również. psychi ka st.arz połee?.eń lwa.
!ę
Jącego
którzy
np. uczeni .
Są
tv. 1crd1~1. :7.e wielkt konse rwatyzm Frnncu>Zów W zyclU
rodzin nym, interes ach I w

wielu
je t

„Płk.

Dały

forma tor
„dwój ld"

tetto

lnny<'h

związany

w

„,.. ;.-, .,'° ''-" """ '''" „

jMł: demornzwo jowy
~rafie:zny proc s
ludności, to czy nic należy
.o;podzlew ć s'~ zmian rówCq
nież 1 w medyc ynie?
nie bli kim prawd y je t
prof. dr Edwa rd Rosset •),
który uważa, że niedal eki
jest dzień, kiedy geriat. ra
będ?.1e bard7.i ej p057.u kiwany
od pediat ry. Wszak je. zc.1.e
za na zego życia - według
progno ?. demog raficzn ych w Anglii i w ni któryc h innych kraJac h nnsti1pić ma
zrówn enie się liczby starcó w

A skoro

dzlecfo:inach

sUłw!a

przed

nądaml

nowe

z faktem , iz zngadn fcnia w dziedz inie po-

fakl

lityki socjnln eJ.
A skoro już mowa o polityce. Oła nr. ncwie n i;ocjolog umerykańskl info1m uje,
lu~<' w USA w roku 19i0
d11.leci.
dzie starzy (powyż j 65 lal) z liczbą
2c nie wszę
lśdc,
OC7.yw
oproc.
10
ponłld
st.anow lli
tarzen ia się
proces
dzie
a
ców,
wybor
lic1.hy
gćilnoj
w takim
uje
postęp
ci
ludnoś
według obliczeń tegoż socJojak w krajac h wylr>Jla - w roku lflBO udział tempie ,
nianyc h, Wcii1ż
Ich v.uo~nle do ok. 18 proc. żej wspomIndie
pomstają
Natom iast w Anglii pl'7.ewi- bowiem
na
lud1.kości",
tarzem
„cmen
u1980
roku
w
fo
duie się.
blisko
i;ię
e
grzebi
którym
to
h
ludzi slarv<•
d1.iał
dożywa.i11jei;t mężc1.yzn w· wieku po- 70% ludności nic na wyscl. wciąż
wy,ej 65 lat I kqbiet w wie- ccj filara
stano- pie Mauri tius cztery piąte
Czy ku powyżej 60 lat rzcji1c a się ludność'!
1/4 o- ludności schodz i ze świata
niż
więcej
będzie
Amery kanie me staną si<; wić
tego przedw cze nic. Ale są prnc<lo
I
w.
kon c-rwnt ywni gółu w •l>orcó
bard1.i ej
r. cież kraje takie jak Anglia ,
1980
w oooblsitych przvzw ycziiie - do<lać należy, że w
tal- Izrael, Szwed a. Holan dia,
niach. w int resach , w oo· ludność w wieku emery
Norwe gia c-1.y Nowa ZelanAnw
będzie
ć
tanow1
.
nym
wgnii
llt.ycc wcwnc;-trznej
w któ~ych ponad 80
plqtą ogól- dia,
jedną
l
nwma
glii
niczne j?
ludno.ścl dożywa wicku
proc.
woOzy
i.
ludnośc
Proble m ten ma również i nej liczby
I niewątpliwie, w
l.
st11rośc
my
będzie
Inne aspekt y. Wzros l od ct- bec t,rch zJawls k
<'Ywilizacji 1
u
postęp
miarę

w najbliź
ka hdzi . t.arych wywołuic się dziwił.. ieśl(
- tochni kl w krajac h goi;po .
rywnli
obie
złości
pr1.y
s1.c1
polii
lslów
<konom
wśród
nn- dnrczo zacofa nych, w miarę
tyków wielu kr:ijów duży wj11ce ze sobą partie góln1e poi ps1.an!n lllę warun ków
1>1.cze
zac7..r.q
kl
nlepok 6J zwiqw ny ~ n rai;- giel
starcó w, pracy I życia, w m!are uriotn iącymi 7. dnia nu d7.leń wbic ać o glo y
po- St(:pnl „nla osiqgnl~ nowowek
ko ztnmi utrzym ania ludzl jeśli tel'enc rn1 rozgry
wiedzy meędzy konse rwa. C7.esnej h!glen:v I
m
ych
lityczn
niet'ięż~11·
Ten
st.urych,
dy<."?:nej szerok im warstw om
stni
'lrstnm
labou!
i
i
tystam
ć
ludnoś
uchron nie pada na
coraz bardzi ej
ludności a?
w wieku produk cyjnym 1 nlc się po!Uyk a socjaln

Franc ja p061ada wy okt odSPtck ludzi staryd i, Na•omlast w odnies ieniu do Stanów Zjedno czonyc h stwi rdzają, że ruchliwa~ goseJiara ktcryI
podarc za
kraju
tego
dla
styc1..ny
brak poszan owani a dla tradycyjn ych metod działania,
I dynum 1czjego pręi.no
j t kon ekwcnci11
no.~ć
wyrok lei;o do niedaw na odetka ludzi w \\'leku poniżej
40 lat. A Jeśli lak jest. 10
jaki v.plyw na życic w USA
wywnz c w przyszlośc1 .sta-

!
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Cmentarze i sanatoria ludzkości
s!ę ~tarncją?

Po!Lt.1.:::r.1

„PEWNEGO RAZU

I

ludzie

l!l31l):

„Kom andor Gade {amer yinform , tor autora ra11rzyp,
portu „dwój ki''
.J. J.)„. o wl dezyJ ml: Ideowo 1<17iemy ah. olnlnie z dcmckra dnmi. W te.i l'hwili
studio wano w Am<'r yre po•
sóh s z y h k i <' j pomoc y dla
An Ili l l'ran('j i, przyl'hodząo
do przeko nania, że 11lcrwszy
rra meni te.i pomoc y wyra7.i
i<; nic .lak podcza Wielk iej
Wojny , I icdy dopier o po uJllywle jedneg o roku pi<'rw i
amery kmis •y weżolnlerze
szli do al cji, I 1·z w pne laniu I .OOO ~amolotów w rią
i:u 7-10 dni po rozpoczęciu
wojny ".
Ponad to koman dor Gade
zwróf'ił mi uwagę na ni<'dopusz<·znln metod y penetr acji nlrmie <·kicj w Amery ee
Pohuln lowej, na <'.-0 Siany
ię
ZJech101·1.one nic mogił
z •od:dć.
Pan Mini !er Beck jest
kański

(angie lski Inraport u
autora
1>rzyp.•J .•J.)„.
" DieJ cu.
poclkrcślił w h. . liny sposóh
jui dzi!1I j osiągnięte wynik i
w t>iiłprney Anglll zn Stanami Z,ferlno<•zonymi. Odnośni
rn.uyh rn f4n.l !•yrekto rowi odpj& p!li .a n..1
wojsłniby
obowiązkowej
slwwe,j 7a;mu nyl, ze przei:
attuchb woj~L.- l.izbon ie do ,.indor.:<lśai i
wo.lskowl',
t>rzy. t>O obieni e
~„roHę o naJ~9ł11uie owoiGh ~~i:eto:! co do w•• na nkę strzela nia I pr.lygo lo·
ir •on;cb w ra Or\lie po ·l„d6• ~fic rów tR7.W lict• wanie slln;11ch kadr O<'hotn
<ZYl'h <Ila ohrony 11rz<'<'iwlotr.t b.
nic·z1'.f. służby transp ortowe .i
SZEF ·<iC:ll .tu IY o: z. n • , r. J . anitar nej, Anglia przygo - więc cło konale zorien towan y
~
t
sobie możność h.
towuje
polityc e światowej, jcJ
. zcrokl ego ro;11wlnlęda. Armii w
pru'Ep cktycjach
tenden
iworgan
1\letro polil. Anglia
wach.
jc ! przygot-Owuj<' na wielką
W nnstępn ·eh numer n<'h
trategi czne
r('zerw y
skalę
na zego pi ma z1;1l)Ozm1my
zwłaszcza w
ach.
koloni
w
przem ówien i , bar1lzo nie- (IJ. przed układf'm w Mona- Indiac h. Od dwu lat przygo - Czytel ników z oceni'\ .sytua cji
dwuzn acznyc h pomim o swo- chium - przypi s mój) Ro- towuje i szkoli lrndry i.-zta- polityc znej i milita rnej nawaich nledomówlel1, pan J,ltwl- 11ja Sowie eka była trakto
J>rzy· szych ambas adorów w Parywe bów dla prowacl1.enia. spo
niejszy
najważ
jako
w
na,
e
możliw
za
óh :!u, Wa z.vngto nie i r ,onrlyten
W
now uznał
.„
woJny
111.łł',j
Wscho dniej Europ ie ·oju. z- Anglia -0he.lmujc ori:anLr.ar.ję nie, nn po<! ławie tajnej koSPD ób wyraźnie stronn iczy I
miał
dJplon wlycz Im- 1·e pondcm ·j1
<•alkowirlc arbitra lny wydać nik, który ewent ualnie nas,
o i )lr7.ygotnwanle t'ałego kon- ncj.
łego
pn:ysz
. ąd o nit kl6ryl' h akła<'h dy- wywierać pr~ję na
do
perium
e. d. n.
zawar tyrh tyle dzl · Jf'st na odwró t. Pol- fliktu" ,
ploma ty<'Z11;1-·rh,
wlaś
roll
w
uje
występ
ska
lwko
J>rzec
kraj.
11r:r.cz mój
ji, a
Jlodob nemn postc:11owanlu u- dwego partne ra I<'ranc
Sowie cw11:i.am za koniel ·zne złozyć stosun ek do Rosji
l·
tutaj najdal ej idąee zastrzeże kiej staje sic: raez<'j <'Zynn
I nieco
niczym
pomoc
Idem
rote&o
zejest,
Jasnym
nia.
na <·ę·
dzaju opinie o polski ej poli- forma lnym, ma.ją,cym Polski ,
tyłów
nienie
zapew
lu
ł
Rządu
tvl'e ą dla mojeg o
jesteśmy
na.izup elniej obojętne. Jed- I w tej dziedz inie ewolu cji
również świadkami
nakże je km prze-kona.ny, Jabo
'J,
ko przed~tawlciel Państwa, pożądane.I I ulrow<układem
m
realny
z
ej
zgodn
NaI.igl
yci<'la
c•zlonka-załoi
Euro11ie.„
rodów , że taki<' &JlO oby po- sil WI' W111•hodnlej i opinia
stc;1><1wania, nie (ldpow iada- Pollly<•y fran<'US<'Y przypu szj4ce ohyc:rajom, 11anuJąeym tutejsz a (w Anglii1'11\ skłonni
nn tym wysok im Zgrom adze- rzam to samo)
dotych nasow e
niu, mog;~ jf'dyni r zaS?.ko- traktować
lty naszej
rczultl
wne
pozyty
Ynaro
mic:<łZ
mu,
d7Jć ltdalne
ehwil-0wynik
jako
kl,
1101ity
któ,
nif'nht
dowrm n poronu
-- nou-a pou•icść astro naut yczn a
raczej
a
woli,
dobrej
we.f
re jest nieodz ownym warun
prr.eml.iaJąeych planów Kankiem naszej współpracy",
('lf'rza. llittera , nit jako rrnastępnym num erze
wła. nych
(.J. neck „Przem ówien ia, :•mllat
już
na zyeh
cleklnr acjc, wywia dy").
działań i siły. Z tego td poPo wizy<·IC' u kancle l"la w wodu ytuacj a na 1.a wydaj e
p. miniS'IPr ~lę im stale pod znakie m
flcrx-hl~gadcn
„ODGŁOSOW''
Beck otrzym ufo optym i. tycz- :1apytanfa, a naszr możliwoś- ł
Pod
ny raport od swe •o amhas n- <'i bardzo wątpliwe.
clora we Francj i, Julian a Łu wpływem ostatnl<'h wypad ków I posunięć Pana Minika kwicz a.
1
le lln
W ranorc ic c-zvtam y m. In.: stra Je<lynlo 7Jutfan
....
.;
..:,.
'~..~"'''
ci
samodzielnoś
„O Uc prze-d wrz~niem rz«zyw lsteJ
Jlłpartolilleut

MAR IAN BIEL ECKI
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ninalcżnośri
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dział:

.Sm e 1nc pytani e, prnwd a?
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naszej polityki wzro Io".
Te.1 cudow ncJ stabilności
pr koiu curcnc jskic o, C/"al't go na ~d i an ie poi ko-nie m ieckim . uparci e n i c potII
raport y
w 1 c r d z a i 11
O:ld•lla lu Sztabu Głównego .
O•o fragm ent rE(>Ortu. m<i·
~c cały świat
wlący o tym.
powol i prqgo towuj c s!~ do
8 l!itmpnia
(data
wojny

i

bc;<lzle proces
rozwijać się
starze nia ię ludzkości.
A wraz z rozwo jem tego
proces u ~tary poI"ll\dek rzeC7.y uleg;ić mus! grunto wne·
mu i·rzeobrnżeniu. „Inne bowiem byly wiqzadła i no1·my .!!poł~znc w spolcc zcr'lstwie rekrutuifl<'Ym się w popropor cli z ludzi
kaźnej
muM...1 one
młodych, Inne
w starzejącym i;lę, a
być
tym · lnrdzie.J w i;tarym już
spoleczeńi;twle. $wiat, w którym i.yjt'm y Jest mało P9dobny do te •o, jaki był lidzinłem ojców na zych. Inny
świat narównie~
będzie
7.Y<'h d?.iC<'i l wnukó w. B~
d~1e on inny nie tylko z powodu zmian techni cznych i
go po<lar czych; inny on bę
dzie równie;i; z powod u prz demograf1<.'7.nych.
obrn7.eń
l'roees starz n~ ię ludnośĄI
do gruntown<!j
prowa dzi
zmian y oblicz a ~{..olecz nstwn l obowiqzuiących w nim
norm prawn ych, moraln ych
I <'hyba też wszelk ich inza
powtal "uim
nych"
prot Ro etem.
A skoro ::-ik je.'lt, to źacho
zbadan ia
koniCC?mość
dzt
Właśnie tei;:o
te 1 o µrac u
zndanl :i podjqł się . łódzki
i demog raf
siaty tyk
prof, ł~dward Ros et. Jego
k 1qżkt. nt. „Proceś starz •
n1a lę ludności" jest nic
tylko ukoron owani em wienauko wej,
pracy
lolet nlel
ale wkładem do nauki. któr go rozmia ry iak można ą
clzić wykra czajq pou1 grani-

lążkn 1a
bowie m jest jedni] z nl licznych tego ty.pu prac w świa
towej lltcratu rrzc nauko ej,
która tak wnikli wie, a zaraz m tak w zc<:h5tronn1c uj„wn!a nowe horyrzonly dem<'gra fh.
Ccc.h11 szczeg ólnie charak pracy r>ror.
terystyczną dl
Ho e~a i t to, że umfcjQ tnlt' koJarz y ry ory postępo
w.ania nauko we o z jasnym ,
c.-zytclnym jQZYklem. l te
wluśnie ~alcty • prawiają, że
ksu1j;ka rwinterc~;ujc z p w<l~ogia
nościq n!e tylko
konom tsfow, socjol o ów,
tów I polityk ów. ale każde
go intellg antneg o czytel nika,

ce naszeg o kraju. K

t: ,,Pt"(')('('ff
*) F'.dward n
stnTZCn1.a &l<: ludnot ci". Na.
kłnd Pol i i:o Wyd 'lrlclwa
Goopod,al'C";.og

~
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REPORTAZ Z KRAINY

CZARNYCH.ZNAKdW
Dokończenie ze strony
~trf6zr·zrnie

i 7' cinrvs auto-

ra Pan1ii Zt i1ę p;o 11ny o
k1Jka lil(IW d<> naszego rePC.!'l<J7.U:

prawq niw•u;h'7.ną I obw11l11t• „. l'ol.luhno ma być 11 nas
re ularja plac. To flohru,
mote nie bt:dzlemy uzależ
nieni NI planu".
Hm:mnwtnm z milą prncownlrzln1 <lyrcl.5cji „Domu
K 11\i:ki" •P· Bo •u iri. Właśnie
J1icoawnn n. Bogw;ia \\ róctła
z \\'r'lllSÓw, Notu.1i;:
„Co 1111niedziakk rohim:v z
ksit·parnmi krtitl<i prz1•1il<łd
coś w roclza,ju
lH:wllŚl'i
„11ras„1wki". To im bardzo
11omaga " 11ral·y.„ Mój ulubiony :>.n{or to Bruce Marl'hal1 i l'h:i-ha Purhal. ki,
kilka jc•:::o 1·1cny umiem na
Jl "l!ir,l'„. o~tt• lnio <".lytalam·
„l'okolk w of:(•ynic" Dakhlrz1•c·1.
na. llnhra J.. lążka,
druglrj
łll:h•j(' llh' w czasie
"ojny 'wiatowej I po wojn1r''
l\t <•clzynarodowej
Klt:h
K•1a:i;k1 i P1 a :r Pl'zed e1oi:1><17,lrnml pu ·to.
klcm z
SprLcdawrn, [•<.n Bogumił M.
ClYta !.:lld'I\•.

1111) w bclelry b't'<l
„.la
orienlu.lę.
nie
1111r1·.iulni1•
r1111le z innrgo
pn~en'r :ono
Ak z lego ro jui:
działu.
t-0 na i7.cląi' Irm zauważyć,
po zuklwane
są
"""~tiej
amcrykań kil',
th1111arze11ia
w zy lldtl „l<r;nninaly" I wyd;1" ni dwa ci.lb1•.mowl'. Wll'r·
pr1.erlętnle
Riy ,p, :1.l'clajem,v
dziennie
10 ton1il<ó"
11rz1•waiul1• fraszki.„ U n115
kupn i<I rhyba tylim intl'llirend"„.
I 'on>H wr{ na. zą przNy\\'a
1P9nl Zol1t1 K„ którn chce
na prcrz1 r.t
wyhr·~ć ks1ązk11
!mic , !H•\\ • c.in solcn1wn1c1.
•' len 7 in• duz0 czyta 1 mn
duzo I,:, nze-r.. Zadanie n
pt.wno r td„twc s,~.rzC'daw< (C'l'UJC ~ l<lżk t; N. Hawthonw 1 - ,,Dom o siedmiu
!.zez 1,1ch" l'le l!Rm jcJ nie
/V'ftł i 1!r C• niej powi<>dz1rt; nic potrafi. Szu•lrn w
„Z pn\\ 1<'dzi 1eh"„. l tam n„•
1'1 zeprasza pn ni:\
711rl 'duje.
ZM1i: I r. fow i„ inną, która
na olJ1\'<Jlul l miala krótkie

I

„I{ ·ii\Żkl kupuj<; t>n.cwainlt• w „J'ega:tlr". All' tam
J1•st tera:i: remant>nt. Potrwa
chyha z 1lzic~!ęt dni. Tam
pcr1rnnel,
.ir~t bnrihn dot-ry
Jr~1rie 11i"tl:.· ,1c„ nie zawlodh1m„. Z l•ibl:ntekl nlr kony tam. J.uht~ mle~ swoje
k ią~.kl, do kfór ·rh 7.awu~
moi:nn powrodć. Ulubiony
autor: lleml •. gway... ProslQ
bardzo. Do widzenia".
.Tt•d1.1t""1Y 11:1 Ch<i.Jny. Kslr;Hz.gnw<.kie.i
grir:iw ·I l'lY ul.
!i'!. Ks1qź.io kuruiq przt \\aznic intPligonci. Poza „krym11:a!uir.i''. /~Jl' t\ di nic ol<n kslnżck.
śla s•t• tu ·111urem
.Te<l1.1cmy na Boł~lfy . I tam
ks1qżki kupują !ck11t·1.e i adwolrnc1.
Ws:adtimy w „4!i". Jedziemy do Zi:;:icrza gdzie kiedyś
mlalt m 2'C7.ęśc1e siQ uNdz ć.
'r:J l~ pow<• robotnicze. najbL1r1.e !i<••cu ł,odzi miasto.
ob'llugujc
Malą ks:ę •arnlę
kicrowni-1' I
.ie<lna <.soba • przcca1\\'ca Frnnd zek Olac"Zek. Z zawodu ek.n client.
Pn1cu.ie w h1111dlu od 18 lat.
Zn111m 7f'. tal księgarzem był
eksped1cn!em \\' masarni Nn
kJ :<1żkach możnn mniej wrobić, ale robota {.1rzyjcmniejs~a„.

W księgarni oprÓC"Z mnie i
kicn.nrnlka są j · ·u'ze dwie
osoby zaięle wertowaniem
pótek. PróbujQ izaimprowlzodysku,·jt;.„ Pnni
wać matri
w 8 klnjest
Danu ·ia
s1e, ale czytata jui burdzo
Ma w domu poknź
dużo.
nych rozmiarów bibliotekę,
a mama jeBt 51111<\ klientk11
Okle<: mżynicr.
„Co pani lubi
panj Danusiu?" ezytnć,
książki histo„1'1"'.f.l'Ważnlc
odponotuję
ryczne"
„ale lubi<; tnki:t'
wicdi wlusze Gałczyńsl<ki:o I A. nyka. Kiedy~ htbllam Sienkiewicza, ale tt>raz hardziej
Żeromski.
podoba mi się
Przr11raszam, mu zę powll'·
di;il'ć mami!>, że !li\ już „Zielone orzy" Mal'kiewicza".
Bonifacy
pun
Pozo.st<1l
zuwocJ,1
Z
SI I\\ akowski.
technik wł6kienn1czr. <Jll' w
:1.awodzie swoim nic' pracuje.
ksi~gnrni.

Pytam:

1

J ·t srncm znanego w Zgierzu l okolicy 11.nachora.
Kierownik: Pan D-0nltary
hihllotclu:.
Io dopiero ma
chyha niż ta cala
wlęk 7.a
k h;gnrnla!
tak,
A
Pan Bonifacy:
Czytani!'! książek to
mam.
mój lrnnik. Nikomu nlr po:1.yc1.11m, bo ludzie nie mniePrasy
·1anować k ·łążkl.
.Ją
nie u:vtam. rhyh 7.e do łóż
ka... Ze nlohyrlem 1>0zyrjl,
l·lóre mnie intl're u.I•\ nic
n\am iadnyrh kłopotów. Zm\
ię kierownika. Mam żal do
na
wyt>uścllo
Os ·olineum.
rynrl1 za dro11it• i harclzo
hrzydkir . jubileuszowe wydanie Slowacldei.;o.
.Ta: Jakk książki naJbard7it•j Ila na inl<•rcsuj;f?
Pan Bonlfu(•y: \Vszystkle,
wydanr.
ładnie
~ą
l1łórl'
Ksil\żki dobrej nie Pprawioncj w t>16tno nit' ku11ię.
Clwr. Jian :wb;l(':tyć .hl kie
książki !uhle;'!„. Klrrownlkn,
11 kaz panu z mojej 11ólkl...
O, wld7.J pan: to .i•• t ładna
ksi4~ka „1:rdt• Marianny" I
tn „Pot'<'i r1·nt·sansu" - rudnh~ wy<łana, c·o'? Prawdziwy
:;karb dla bihlloma ..•
.Ja: .Juki jest pana shl+iU•
nf'k do WISJ)Ók:tl'Slll'j J)OCIJł'?
Pan Bonifacy: NI<' powinni wyda\ ·ać. 'l'o 7.1\ trudne
nikt
<"'~·telnika I tego
dl
ni(' kurmfr . .i\licklewit•z, Asnyk, Staff (tc1rn rarzej nir
Galrzyń l ·I,
nawet
lubię)
mają rym i dlatego iclą. Ale
<·i wsptikleśni to w zy <'Y
na jeclno Jwpylo, jakby Jm
kto ka;ial tak Jlisać. Kit'rowniku, powinirn pan z tymi
tomikami zrobić tak jak w
ma,ju!
I<it•rownik: (wyh ·nla) A
ho widzi pan, w maju nic
i wpaJ>łanu
wykonałbym
.l\liadłem na taki 1>nmy I.
Zrohllem
łl'm dn7..fl książek.
laki tydzit·11 taniej k łątki
Pod husll.'m „Ty iąc KRlątel<
Najdroż
na Tysii clee(1"'„.
sza książka ko ztowała zło
tówkę. Spr7.etlnłC'm 2 tysiąc11
i plan uratowałem. Pny o·
knzjj trochę ukradli, ale Jakoś to J>-OSZIO.
Kllt'ntkn (zaklócm.h1ra dy11k1111,i ): Popro:ir, jal<ą · ksi<\•
ale żeby było duto
~rr:rkę,
obra.zktiw„.

.„robof.nit'f
Kierownik:
owszem, kupują kslą7.ki, ale
moich klientów,
większość
to lntellgenoja, Tak przez
il'den dzle1'i to 60 lndzl u
mnie kupuje, w tym <·hyba
5 z rodziny robotn1'1zd.„ .fa
U
1m1.ktykę.
mam panie
mnie kto książkę chce kukupi. Ma.ją
pić, ł-0 1.aw ze
jui <lo mnie zaufanit'. Pr.f.y•
jrt·hakm 5 lat tl'mu z Koluzek. Urnrhomtlt'm tę plana
rówkę, ale za mała hyl
Zgll'rz. Partia pomogła uruwiększą.
dn1gą
chomić
Prezydium mało 11lę tyln InKup pan tę
teresowało„.
k łątkę - to „Zielone oczy"
Marldewir7a. Wld1.1 pan, obmetnfon·rzna
woluta
„Slet><'Y" Brl'ugh'eta - to o
za lrpleniu poh,klej dyplomacji, .Ta wr7ora.J jednym
tchrm pr1.erzytalem„. Zrc z.
tą nierb pan Jl' i nir kupu.)e,
w Lodzi dostanie pan .f<\
bardzo łatwo. U mnl!' to już
ostatnia.„ n,obrych kslążrk
dostajt'my bardzo mało, bo
u nas niby mnlo inteligencji...
dom sinAntykwm·int rej książki. Tnm wl17.ynw11. mv si~ po powrocie do
Henryk Pt1koł.Od7.L P<1n
1;Jnk. crudyt.a i 70ilkomily
fachowiec (45 lat praktyki
k,.;ię •ar kim)
w znwo<lz!c
memnl ojciec • ntykwarlatu
przy ulicy Plott1kowskiej 133,
nie ł,ozwolil nam ólugo odpoczywać. Najpierw oczarotarodruwał nas p 'Qknymj
kaml: .,Mundu. Subt rrnncAthanesii Kircheri
u "
Jul'i
- 1665 rok, „Cnrpu
1663 rok. Potem
Civ1lis" pnn
z Im.w ogniotrwnlcl
Henryk wyi<1t jeden z najcenniejs-lych oo iadan ·eh na
druk
zabytk{1w:
składzie
ariat'iski z 1570 roku, dzieło
przeciw kazaniom k6i<:<)za
Sknrs1 napisane. Razem z
wydawca
drultiem
tym
Johan Ki zkn zo.arlań ki
stnt :opnlonv na stosie. Dale.I
wydane w Paryżu w 1865

roku

Polskie"
„Roczniki
1857-1861, pierww.e wydanie ,,Dziel poetycznych wieri;zcm i proz<1" J. U. NicmB.
„Rachunki'' <·ew cza,
Dole ławity - dzieło o którym mato Wie nawet b.1dacz
Krasz ws.kle •o
twórc:'f.Ośc 1
ltd. ltd.
Henryk Pakosiak mówi:
„Człowiek 1nzeda.I<'> książ
kę tylko wtedy, gdy ju:>. nic
ma pieniędzy. Przeważnie
Drugi
pierw zym.
pri;ed
czlowlek tt: książkę kupujt'o
ale tylko wtedy gdy nie :1almpi J•~.i biblioteka, którd
na h>il'rw tr-i;eba ją 1aoforowiu.:. Bo musj pan wlNłzicć,
fo nasz antykwariat 7.aopatrujr pr1,edtl w -ry tklm bi•
hlioieki wyis7Yl'h lll'7.l'łnl naa także i In87.Cl(O miasla,
nych mia t w Pol re. I.udzit:, l•tór~.y do nas 11rtychodL<\ \\ ledzą C'7.l'll'O si.ul•aJą.
Plarą kaidą renę hcz mrugnięl·ia oldem. Nitjhardzit>.I . I\
11oszuklwane dzll'la human!·
11tyC?.nl' i tych najwii;cej zaku1>uJcmy. Pra!'e tl'rhnkzne
lub medy<·z.ne są pr-udmlotem :lllintcresowań bard10
nielicznego 1rona łódzkich
naukowrów. Nie pogardzali
hml ani :ładnymi innymi
k lęgami Niemcy, którzy w
ramach hl'zdewlzowe.t wymiany z Pagarte:m wywozili
co było i t·o :;it: dało. Dwa
lata h!mu odpowiednie 1apołożyło
rządzt'nie ministra
1.n·s lej bezmyślnej utrarjuMoja
polilyt·r.
wwski<'.I
prat•a, prllC'a. antykwarlu~za
ró:in1 się od J>nH'Y k11lęg11rza w ?\•yklej Il ięgarnl. .Ja
nic h1h1ę s1>rzt'dawać ksląż·
Id, która. Je:;t pomnlklrm
.Ja Jako
P-Olskie.i kultury.
pra1·ownlk
nie
t•zlowlek,
uspołecwlonego,
handlu
chclalhym ją zatrLymać u
·ieblr jak n jdluicJ. ja prz •cirź morię jej Już nigtly nll'
zobaczyć! Pan ro:r.umlt'i? Pan
się t>Yla <'7lY Ja nie mam planu? Czyta.I pan chyha, redaktorze, że nawet babcia
w u. ·tronnym miej <·u zatrudniona swó.t plan musi
u nas wykona<-.„ Ja 11ko1:haI chyba one
ksiątki
łem
te10 6wlnta„.
7.ablorą mnie
:Mam P'.\ lirę piu!', ale lekarz
powit'i1lzla I, te mo11ę jesu·1,1•
20 lat pracować I chci; pr Ten zawód 11lę ko·
<'Ować.
ł'ha, panie redaktorze„. 'J'en
zawód sit: k0<•ha!.„".

„

J. K. SCHM.IDT

EDMUND PIETRYK

Swiąta rodzina
na kolana<'h przed oltan.P.m
.'więt~·<·h przt'5tr· zima
bogów tam na pomoc wzywa
myśli ojca 'Iowa syna
111ep<·e m:itka. holrśl'iwa
moja win; moja wina

:r.lośrlą

a wpatrzony w dno kiellszl<a
dętkle rzolo podparł dłonią
zagubiony w gwarze pljan ·m
smutl'k matl ·i tro k , yna
mruczy Józef . pra<'-0wany
moja wina moja wina.
łrh ch:it'<'lątko zbuntowa.ne
więtych
wśród w clekło'cl
pań

kkh
„
swoim hogom daje chrz('f;t
tańrzy na 1>ogorzt>ll ku nieba
t
pod 'piewuJąc - ml a

-...----------------'"---------1

r-------------------------BOLESLA W DUDZINSIU

O ŁODZI
SPRZED LAT
Kiokolwie-k bt:dzie ki dyś
pisnl <> l!tcraturze „lódzkieJ''
- zarówno w sensie 1ł'mn
tyki fok pocho<lzen!n autormu i zwrócić uskiego w.agę na postać Wla<lyt;ławn
Pawlaka (1902-1958), d<tóry
pod każdym
„łód~kość"
\\ z.g!ędem reprcrLcntuJe znaW wydanym ostntko
nio tomie opowiadof1 Pawlaautor
„Karuzela" ka przedmowy, .J l Koprows'ki,
tę

·re.

p1izytoczył

dość

szczesólo\\·o
i
życia
zrn rtego w ub.

dotyc1...1ce

dane,

twó1w.ośc1

roku pisłlrzn. Nie ~ę więc
tu tych 1nformucjf Powtatylko dwie
rzał. podkre lę
prawy, które w życiory ie
mi się
wydają
Pawlaka
najistot.niejm i d ydujqce.
PicrwsZa sprawa - to jego \\ ieczny, a nigdy rncz. spokojony głód wic<lzy. Pawlnk ,,\\ zedt w życic" mnj11c ukmkzone 2aledwie 4
klasy szkoły pod tawowcJ.
Ale b~·ło mu p1-zecic7. tego
;i:a malo, o wicie za malo,
drogą wiciu wy litoteż ków i wyrzccrzeń - zdobył
w r. 1926 św1adect.. o maturalne. A w r. l!l:\4, mając
órą 50, rm.począt
już l;1l z
zaoczne tudia uniwersyteckie na wydziale pcdngo"1cznym .

„Karuzr.ln" sklad<Jją I~ trzy
opow!adan!n ornz fr mMty
z w danej w r. 1049 k lą:l:k.
, Sh' ,k albo ni<'
Pawlaka
strajk". Ta :k&i11zkn był<i ebeo trajJotryz.owaną 1 J ej
ku łódzkich SZE'Wców-chatło
którego
lupn.ków,
prz bieg w sposób n'czwyklc
chnr<l:.ktCTyzują
wyraz.Isty
prolet ri tu Łoclti
sytuację
w lal<1dl pi.izedwoJennych.
Z trz !eh or~wlndań zawartych w OTllQ\\ r nym tu
ebiorze, :na pierwszym mlclautobioscu postawiłbym
l niem.al dokugrnf.Jczną
men'alną hi tol'IE;' „Jak rozpocząłem cduk cję?", z któr J dzi iejszy czyt In k, tC'tl
z mlodsz 1 Jub rcdnlc.i t: neracj[, <low! • i~ - :wpm jnk
ne Z<' :>'..ciumiooicm
• t.rudno było
ni łyohanl
w
robotmczcmu
dziecku
eprzoo t?ierwsz J
czasach
1?.dobyć
.św.atowcj
wojny
rlemcnchoćby nojbnrdziei
tarn

wiedz~

którejś

w

z

nlelioznyc'h S1lkół łódt.klch
z p, lor a
J~ li jednemu
czy mesclorgn dz cel rodziny prolctati oklei udało f; ę
dostać do szkołkl poczritkr.wrj, uwa7.ano to wt dy 7.a
z ~Je i bł o Jawldkle
wień two 01ł<lbłoo.
Nie bez. warto l clla h ocJologa, któton·ka czy
rych int r uj rzeczy łódz
kie, są równi ż dwa pozotale opowiadania: t\" ulow
„Karuzela" i ,,Mn on' , Pierto obraz.kr z zyc n
w~e 1
okirlń
dzieci dawnC'j
\111.cy; drugie jest odbid rTi
szczególncJ „m. ologf ", w
:której l'Ole pólbo ów i h ro Ó\v rali „ pot n•aci łód •kiego prz myslu.
•) Włady I w PM\ 1.ak
ru la", L6dz, „Wyd

1o mnr.róinorodno ć prac
w
jakich
zarobkowych,
cit;tldm
wym trudnym
Pawluk im iał s!<;
życiu
imac - u.anim wreszcie uegz,)'Stenwą
stabilizował
cję. Oto co pisze na ten temat autor „Karuzeli": „Bypl'!Zedn\\·cą i roznosilem
Silcielem gazet, gońcem,
lem na wsi !l<rowy, pracojako robotnik na
wałem
tnrtaku, w i;toJarni, w ślu
sarni, .inko szewc, robotlflik
, 128.
kie- Lódzki " 19.j!J,
fabryczny, ut·lędnlk,
ro\6'nik kina, ksi gowy, k!el'O\\ nik oddziału 1 wyd~! tu,
wicedyrektor liceum 1 wreszde zostł1łem instruktor m
badania budżetow rodzlnny<.'h".„ Za! te, ntC"Zwyklc urozmaicona knrrn.ra życiow,
(je li można to tak nazwać)
tego syna łódz.kiej rodziny
robotniczej.
tktóTwórczość Pawlaka.
rc1 ry am 1 znsadnioi:yml 'I
aulcnty1,m,
i
samorodno
nic należy do najobfits:1.ych .
Było nicw 1tpliwll:l dużo dobrych i gorqcych chęci cio
pisania. niu wyswrozało jt:'.dnak c.ta u I poJ·oJu. I tak
jut trwało -do końcu. cho~
tart pi.sur ki Pa\\ laJrn był
wiele obi cuiqcy: jego pierwsza powt ć ,,Kami ni n
wiei kle 0 m,a t " uzyskala : - - - - - - - - - - - - w i·. 1936 t1-zecią nagTodi;
na konkur ie krakow ·ie o
„Ilu trowane o Kuriern Codziennego".
tom
Na

Druga rze<:z

gość

i

0

KAROL

s

BADZIAK

d I• u lll
o r d e r e y

t

u

czyli

ZBR ODNIA
•

K A R A <11>

I

S1\

li

stop
obserwację
<1resztowa<· stop" Nic
n~a obawy „,..zef'e". Na razie
nic m11. kogo me ;!:!ować.
rankiem uclnli
do baru
Sz.ybkie vorozum~c.:znj!gO.
m1cwHwczc i;pojn(enia. tal(
to on. tam w rogu przv stoMoment
liku. Narc•zcie„.
Wcz

Z lal waścią u lali Il dokqd
„on" E::ę udał, a po polu<lniu

do

Komendy

w

Wu1·sozuv. ie

m< lduncl< 0 potornym mordc1· tw1c w L.o.
dzt. Den.ilu<<: znaleziono w
tJpczamc. Nazwi ko: llalma
Bu~n .bita.
Mordcrc.:i izhiegł w niez.nanvm Jdcrunku Na p<ldlodzc
zn 1lcz1ono 1e snme • lady
co i u Kulwieciów.
but • \"
t.1 SJJna ręka zn\\' doczn
mordu.wn ła Buchals'k11. l'nl'L.a
t) m w biurku znmordov. Hzn111?ov. at si(~ ma len I< i
'1~1
l c k, l t ry pos1ndut 11iczm rn zn1tczcn•c dla dal. z •o •cku :1cd1. 1 wu. Po.szlana pe\\nego
.k;1zuią
ki
<·ilowteka o ntcmlodego
t• t· I nym mtt'J cu zamie 1.1\

kwH.
Od 27 kwietnia cło 3 crzerwc p1· cownlt'Y miltcji przeponr.d pól t) i<1ea
słuch; I
b Pcm Q!i zary. owujt1 się
syh\ 1 • flodc:,;i1zanego (\ ohi·dn mm der. two. V.'wd 1110
ro\ n!cż, ŻC' r·od~irzuny nosi
l'icmn<1 b1 od<;. W z1· cy wyo\1·zyma!i 1:'~0
\\ iad 1 y

r

W „Grand Cafc"' siedzi
m!odv czlowwk z b1óclki1 w
d · licznym, rozb, wionym
s;rcnic. Wtem podch0<lzi do
n. n niEznajomy pan w
Jasnym plaszczu i dy. Kretn c zaur.1 1.n do wyj.t\<:1, .
Lewa r~ka ci;iglc Wtw 1 w
Młody
p:a t.<."Za.
J·l ZLm
c:t.!o-wi •k zoslujc ;;kru.pulatnic \\'ylc itym wany. nrzeprn z.ijqcy gc L i nieznn.iomy
\\' ja nym ~>h zczu znika.
Wielu mludych cgzy.-;teneinli. t<'>w lndłlgują niemajo~>.ino\\·1e 7C rz;noczkami

mar •nnrkl.

. zybko m1-

n:1l.

J1adchodzi

m1

śniadnnic

zdenerwowania

*

klDoic

nym

na

si

.., sot.v
opuszcza
to\i,a1:z1
na kilka dni Szklar k< Podui.ym
n;~. Wr <. 1 z do<·c
i\ kunk1cm, w kt«•rym mlę
się„.
d„v nn,>mi zmiidu1
futro.

JZdjęcic.

„prowadzić

dy;;krotną

brydzy~tą.
koń u mnJa
wba\\
7.

Tym<'za.c rn
Glo\1 m • MO

meldunek:

n'<'

i<'Ln .,,

Przy

Wczoraj olt·Lyma-

szczęścia.

w
JZamic z!wt
M 1 cu z
„Ni~j)OdZ'!anp. kncj will
k " w Sr.klars! iej Porębie.
\\ c oly, to\1 an:y ki szvbKo
u I • obit; grono w c'tlt~iwa
' ) "Y V. CZHSÓ\\', u S'l<.~1.c ,olobdarzył.1
m mi wzg! rł. mi
,c• PC\\ na m1łn. filigr now·1
'.oc.w111l<.1 !,dni z. w .przr1cm nj ritmo fuu,e mijał cza
ia flircie. :;p 1cerach l gr.m
był
Mateusz;
brydw
\\

v

Brnd.ici

zn I :dl si..; w niobozpicczcńt w.c.

Szef w Warszawie <>trzymuJ mcld1m0k, źc , nnjb;1rznajduje
d 'I j [>OdeJrzany"
1 be<:'llic
gdzieś w okolis1
Góry W grc:
'..! ~ .T leniej
wcno<lzi Knrp 1cz. S1.lda1. ka
Por\'ba i CiL•pl ·ce. Natyc:hm a t p1c1"'" z.ym po.'p1cszn m (lOCl' SI m dn .Jelenie i
ope~ ry uda 1e s'c~ grt·oa
r. cvjna l\liędzv nimi zrrnjlu c s.ę „two" z.nany po tra h w Z.} tkich pnr. t ncow. l\\O ma opinię
zrr Zi•l uzasadnioną ....._ nai1 rszego sti'tl<:>-!ca i najzgnibm j zt kluda kajdanki. Je 1.Iwo
j de-n drob1 z.g,
ClC
chnd1.i \1' pó:lnicy i j . l uroc1...1 pic gowat:\ blond ·nkq.
Vle. In rozbav. lonn tr">.ika turr !<'1w p1 zlyt: t17.y dni
po wkuje m!c1 ca w 'k t ii.
rvm. e Pl'l1 jonat<)w FWP.
N ' e tctv. \ Karpaczu Im i::1ę
w C1rpl!cach
J C' podob ło,
wgrzali miejsrownicż ni
ca. Muz w Siki r lciej Po"lc:ccj
bęcl11 mieli
l' b1c

s1·mpatyczni turyści zamlcs'lkali w r-cnsjonócie o dys„N ie
n L\\ ie
kretnej
dzinn.ka".
Wieczorem d\\aJ panowie
piegowate.i
1.owa1'Zy:;z.1cy
blondynce grali ju:.'- z „nim"
w bryd;:a. I w przeświet
nych humorach udali • ię do
Nie.;tctY,
1mych pokojów.
nic wszyscy tej nocy ~puli
w .,Nic>podz1ance''. Na 1ęp
nego dniu zaraz od śniada
nia jeden z owych panów
z, palony Iotoamotor prt.c7.
cał.v d.dcń jak mógł i gdzie
trykał swci „piegu mogl
Poza tym w
ce" 2dj~in.
ciągu paru dni nic cie ""1Wcgo się n:c wydurzylo.
południu
l:l czerwca po
Mateusz pakował włllizk 1 i
udqt o;ic na dw01·zrc. Odprowadzała go pani Z Właśnie
ki<'cly
czule,
• ię
:i.egnal
przed d\\ 01-zec 7„a.1ed1al milicyjny „<:np". Wystadlo 7.
niego dwóch 7najomyc1f iu-

rystćiw. Czułą st:en<: poże
gnania przerwał błysk stnlow,ych luf i szczęk kajdanek zakładanych pl'l z lwo,

ktora \\yrosła nalychm1ast
Zimne
j;ik spod· ziemi.
dre zczc strachu prze~Iiz
n(:ly .>it: po plccaC"h Mute-

11,;za.
dnia
Następnego
cod1.icn11a doniosła:
bezpieczny morderca
UJ<;ly
u z Mikita
przez organa MO".

prnsa

„N1cM<1tc-

ew:; tal

*
„P1·.lcRozkokiclowany
kri> i '1 nat\\ ;d Malcu za MiRaskolnikowem. Dylo
kitę
to piC'kiclnie tralne i n:cbet.piccznc. Rzeczywiście jeśli odrzemy Raskolnikowa Il
motywów psycholog1cmych i
jako 111 p1 rm:Ji
~r,olecznych
j go czynów p1·zcd:;tawi się
oczom naszym zwykły biedny 1<tudcnl, który w c:elu
zdobycia paru grilm<iow 1Jota zilmordował dwie 'kobiety.

wielkim
Dostolcw:;ki byl
pi.sarL.cm 1 jeszcr.c w1ęl<szym
aclwokcite>m. Tak wybronił
SWC'go Jdicnla, że ten za
• wój czyn otn:ym<1ł tylko ltl
katorgi i na trwale
lat
\I 1.ccll do historii lilcraturv.
„Zbtodn1a 1 kara" Jeti! według mnie najgcnialn1c.1 ·1.ym
o·zu lwem nc;ycholon1c1.11~m
w lilcrHlun.c, albo najgcnialnic.i '"t.ym o w t\\cm lit rackim w psycholog11. A
jednak najgeninln1cjszy.„

m 'Jtywy
„uszlncht'lnić •
S\\C~ • O>Sl<,P<J'' .,r,iO i Jl<' \I ,1ofiarę
wć s cbic JJko
1 unków -::iułccznych. łl et.' 11
Jaku (.Jl'OliWuj J;'ZCd<;taW:Ć

sic

przeciwko tYm warundy jedna!< udo\\'r•dni<mo mu rownie/. zabój. twowczas
Bucholsk1cj,
\\O
:wmkn:1l się w sob:c. nic
zclulano wydub~·c'· z niego
jednego
Ci/. do l·ur1ca ani
~Jt•\'.. 1
Nwwq•pllwip proces Mikity był swego rodzaju cwencnwntem. własnfc por,rzcz
S\\ <1 il' o ;otę 1 brał< .iak1clkolwick komplikacji. W zy tko z. góry b •ło " zy tkim
wiadome. Proces oclbyw<1l
a
się w trybie doroźnym.
publkznym
01>kur/.yc1clem
sam prokurator
tl'n
był
który <> knrzal PHr<Jmonow;
- mccenn5 mgr, Hyszard Zalew ki.
Pisząc „\ • zystko" mam na
rm\'ntcz i o karżon myśli
go, który chyba jt k zadcn 'l.
rrze. t~6w :zdawcil 1<ob1e
opniu swej wifpr<iw' ze
ny, z jcJ bez porno.~ci i z
lrnry jnka go t'Zt'kll. I tu
tk~·i istota spr.uwy, dla które.i w ogóle zclec ·dowalcm
się pi ać na ten tcmnt.
('odzienna l'YCała ;1rasn
jakie wy,r,oiowała ,;Iowa,
Mikita na wstępie
wwdzwł
pnx·csu: „Obo1(;1n" mi ie t,
po•oezy się
jakim torem
ro et• i wo ber 1l'go \\' czasie przewodu sądowego ni<'
hędę odpowindał n.1 7.adnt•
P:(l~nia rini udzil'lal \\',\'JaŚ
C zrkam J(•dyni1• nl\
nien.
kasłus7.ny w:rrok prawa ri; śmierci".
Shl\\ a 1e w •m okrucro·1pot.'!
i-:twcm 1 d perack11
mu«zi1 wnit•f,·Jko1ć I nżdcg<>
humn111 tę .Jest to jak1.ś kliniczny przypadek mordurcv
wy1rnwlonego z; wszl'lkich
W d:,gu
ludzk!ch uczuć.
ciw1, dn1 p <•t'' ~11 l'.~ik1'n ani
1
razu nic dał poznat po sobie
jakiego żalu lub skruchy
złrnki, zd<.-ner1.w1owan!n. ~tra~
chu czy rozpnay. Slt·dział
blad,·.
Il k.<1m cnnq twarzą,
W
zac1skn.irir W<\. ktc u~ta
c7.'1l;'e przerwy zapalni pnp1cro · . żywy trup. Nawet
lticd.v •_1ri:~-.o·n:•••' <.~·<"zyt11,\·1t
h'-l od jego maiki, w ktń·
rym tu ;.• 1 ze o zaw1ed1.i.1nych nadzic.inch. J<Ikte nnkladal<J. w .swym dz!c•eku. 'nic
dq:;n4l ;;i«'cp n.u kul na jefizjonomii.
go kamiennej
Nic clrgn<1ł ni'\ n et. kiedy
wyrok:
mu
odczvt~•w,1110
„Trzy rnzy kąra śmierci i
po1.bawlc1t •' \1szclkich praw
honorowvcr.. i obywatelskich
na ZH.\\'. ze„
W ten spo ób u unięly zostnl poza nawias lud1.kiej
:ooole~znolci w ·cnsic moralgroźny
1 f1zyc-.mym
nym
r prC'zentu l;j<'.Y
morderca.
rzadko ~not ~any t,vp przesti;p ·y, l'HZl•,STVil'CY BI•~Z
OKO.Ji\KIC'llKOLWIEK
LAGODZĄ
LTCZNOSCl
lC';;l

kom. ;.;:

Nie wiem C?.v Mnteus;1,
Mikita czytał ,."Zbrc<ln!ę i
karę" Wątpię. Mozc nie pop •łnilby wtŁ'Cly tego ohy Jnt•go czynu. Nm·1.uc;:i i;1ę tu
ww!c annlogi 1 z Ra. kolnlk()Choćby na przykład
wem.
• tronu

1c„hnicznn 7.abói~twa

mulicri twa K11lwicclów. Nie
dowiemy sic;
znamy 1 n!
nigdy szczegółowych mot·wów .p ychologlcznych, j1ki<'
• 1t1l'rownły Miklh: nn dt'ogq
tl'g<> l'rai1CO\\'l'gO p17t Sl<;p lwu. Ze l•:uwch intonn:1t'ji,
j<'l~1ch url1.dil, natyehmi:i. t
go .pi•zpz
1.a11-1.yrr>arnu
pf)
wndndowców wymlrn. ze
chcial w począt..kowym 0ikre-

CYCH

Sqcz, m11r ubrunnu z bas:tq.

klasztor Klarusck.

otac·ajqcu l;ośC'iót

ZYGMUNT FIJAS

W góry, w góry, miły bracie!
przcpo- zo.\\ al i na hali. Gor2ej 't tyWew.aj spiker
mi, co przybyli tylkn 1. chll)< pady„.
w1~dli~l . ~rzelotne
ba_kami i szczotcc1.kam1 <lo zę
taki
11..'<len
I 1lczy!Jsmy
odgru/.nli
Będq su~
bów.
„pnclotny opaci". trw<ił o.n
bez mała godzinę. przem1c- krewnymi na wysukich . l'l·
nowi~kach dopótv. nók 1 K1Ps~l niebo z "ziemi<\, ostrzelał
rownik. po rozłożeniu w hal
grornow i
salwami
gory
lu ws1.ystkich kan<JdyJl'k, n1i•
~·zlął Jrnrs na Tylmanową I
01.woli im .spac w JadalZa nim przySlczawn1cę.
ni na„. lawach albo wręcz
szedł drugi, naJezony luncnnu kocach na podlod'Zc.
rozsrożony
m1 blyskawk.
Jak tysi<tC n1cdżwwdzi. ale
Prawie' do północy ~alo~a
wiatr zepchn<\l go ;1.a pa. mo
rozm1e:;zczu wędrowcow. I'o
Radziejowej.
północy kierownik mu 1 zeJ 'ć
było parno jnk
Na~ajutrz
do. Szczawnicy, aby podp1w lazn1. Na rynek w Lncku
rol< 1960 (bo
~1c plan na
rcprepr1.ybyła nu k:miach
urz_ędnicy 111c mogą przed. tnzcn tac.1a much całego Podw1c plnnu jc.sien111, gcly ruch
hala i oozostala we wsi. <lotury tyczny ic·t slaby)„. O
nrowndzaJqc n, 6\1 ą d;-.iagodzinie t rzc>c1Pj rano 'kicS1.cwsk1c.1 palalno~c!q do
rnwnik musi rt.rOb!Ć nową wy
s 11.„ rr1.cba będ1.1e ru.1.1·ć w
z Szczawmcy do
cieczkę:
7,0swn1cmv schroniska. I z.nowu p1zyJd'\
bo
glqb gor.
wy;;.-,ani pt'.lCL te latujqce
krewni krewnych na W\ ,·oi;twoncnia.„
kich sta~o\\'islrnch i będ11 go
Niebo jest zn~nutc chmu- chcieli rozdz.iobać na drobny
1rorhę i;ię ochlod1.1lo;
r~uni;
mak.
pogoda w sam raz; na dlui.Ale tuż przed dz1cs!:i q
zc eskapady.
wieczor ucl, .JC nam s1<: prw
Sprn\\'dt.amy więc zawari-~ać w a-łói.irnwym pol<oju 7.
pi cak;1 i chlcbakow
tość
jedziemy cto .Jazow. Ka, prze: wtd<ildem na l'icmny i 'f;itn•. (Zapewne dzięki delegachodzimy nn drugi brze"
cji, kt•.>1"! okazali my na snDunajca i wolno .pnit•my sic;
mym v.:;t<;pic).
ku hali na Przc•hybic „
Urzcczcn1 orgi<1 drugu- i
. Śpimy pnd wf.panialymi
pe.iza;i;y, c1cpłym1 koldrami, n<i .1cszrze
lrzccioplanowych
z nozdrzami wypclnionvmi w.spon1alszyc:h łoi:hach maz<1r>a<:ht'm dzikic1 roi.y i maj:ic w brzuch<1ch <lob1:v tudet'lanck. . w. pmamy l'IC l?O
balHsl. izlożony
rystyczny
d7.IC5.l,'<.'10l11111UlOWym p<>SlOJU
z obiadu za 17 zlol ·eh (pysz
ku chnc1c. pn:rd kt<irri stoi
nu zupa, .. schnbootC7.ak" duna pól :;kretynt:1ly chłop. tak zy Jak talerz. komnot z. wiś
„s1ctniok". „bcrys"
zwany
ni), dużej prawdziw<:j .. c:wralbo„. „bejd k"; głowę ma
nej". pięciu kannpl~k ~ m.1duż:1 jak bah:>terowic ,.Sanaslcm i br.vnd1.ą ora1. trzoch
torium Pod kh psydnt" Br 1- lttrów wody sodowe; z ;;i1tu
nonu Schulza; na zapytania
ratora po 1 zł 50 gr halbka.
nicuozumi;dym Prz d oczyma mamv s[oto·
odpowi<tda
bclkotem. Jest to jcdnu z l'.cz /grafowany „Widok "'nn Banych ofiar w tym terenie pobią Górę z Or~iwy", „Magiel
zbawionych jodu 1 \\'ody.
nicę z Lnpicniri". „B1cszc1.ud1.
Po dwu godz1m1ch robimy
na
Sladamv
o\1noczynck.
polanie, otoczoneJ w1clop1ct
na
„choinkami".
rowymi
jak dywan „psiam:ękkicj
p,c". patr?,vmy nu koluj;1cego ~d c·hmu1'i11ni ja trzęb!a.
TC'rat rowmiemy, dlaczego
ptaki prze. lały śpiewać„. Za
chwile: rozbójnik f(')adnic na
gr'Zbwt 1.aJqca albo lrnrv i b~
d1.1c jechal nn nim 1lt1kac
dziobem w Jeb przc,rażOOt'go
:i.Wterzocia.
O godzmic drugi i Je 1eś
my nn Skałce (116R m). Tutaj zbiega sic na. z zielony
CT.erwonvm. l;H'Zf\
szlak z
cym P1wnic;i;nq, Tiytrn. n.ndziejow<1 (12{;5 m). Przt•h •b<;
(119:1) z Dzwonkówk11. Kro.
paludniowocicnkicm 1 -w. chodnim ramieniem Gur
ców (Lub<1ńl.
Po godzinie spaceru JCSteś
my w i:;chront k11 nn hali na
Prz.ehvb1c. Ale i.le trafil1śmv.
Schl'Oni ·ko mo7.(' przy;qć BO
osi>b. k1erow111k r !1Zt1J!' zapłacone z góry z.amów1cnia
,ie z.cze 1, kwict.nia. a tu wulą 7.e wszys1.k1ch stron tury-

k1 Smcre>k", pr;iwdzi'ńc ka!or.}· fery. za oknem z;:i. mamy m<lrzc l<i ow. ;;pOL.a których o godzinie PHlteJ wyło
ni i;iq klejnot Kar.pat, \\'idoc:zne .1ak na dłoni, Tatry,
1. zaś111ezom1 Lomn1t'il. Lodo
wym, Garłuchem i Gl'anata-

mi.
Schroni. ko nn Przchvbic

w

op;1tru1ą w żywnosć. 'wę 0 1cl
i koks punkly zaopatrzenia
w Starym 1 Nowym Sączu.
Towar' wyC'i!1"<1nc • n wycl<1
gicm linowym z Gnboma.„
W_vc1:l!~ ten nic je6t nrzyst<>i::owuny do przewozu ludzi.
Gdyby był i gd~·bv e1roga
nu odc:mku Ga!>oi1-Gołkow1ce z< ·tata m1{)raw1ona. zeby
po niej mogły jeździ<'· nu10bu ·y !'KS. turysc1 mo~llby
do.wi:dżnć ze SUtrPgn i Nowego S:1cza de> .Skrndzinv i
dalc.1 wyc1qg1em gubońskim
byliby podrzucani wprost do
łóżek schroniska albo do Ja

dnlni.

Jeśli nie> wiecie, ozvm może być tak l.Wany ~., per ·-

m nt nowosqdct>k1, to ·1 doww „e. gdy dz!alaęze Sądcc
e1.y1.11y. której „D111" w 1cl
chwili odhywajq s c. doprowaclzq do tego, że b1;d1. (•ci<'
jcżdtili z !Jwore<• Kaltsl:il'go
na„. P1·Lehybę a rt. ha!t.„ dl)
S1.cz<1\\'nicy będziecie scho<ltd 1 po.„ schoclRch.
Oby t.vlko Warszawa nic

odC'bl'llła PTTK \l'YC'lc\gU. Ale
s;1dzc. że to się nic stanic.

Nic stanic sic. bo „ck•ncrymentowi" i „Dniom S;1decczyzny" natronu1c tarnow1an111 Premier CyrnnkiC'w1cz.
na nic
wtęc 111c vozwoli
brzydkiego. czyli na 10. nb:v
tak p1ę1rne «chronlsko nic
miało swego 1::npkt'UJ w .s;~
siadujticym z tnrnow 11111
powiecie nowo qdeck1m.

styct.ni WC'7.USOWICZC. koloniś
httrC'erze. poJl'<lvnC?.e siwe
gt'ir. k1(' trnmpy i V.; nic> lwń

('I,

c·1.nC'ych się utare7.lrnch slow
nych usi!u1:1 rozed1"/.('C na
i;trzępy

kierownilrn.

.Sz<'zcśl' \\'i ci. co pr7~·nieś
ll :t. sobą namioty. J31;dq ob-O-

Skal.ki na szlaku Statu Sqcz

~

p, ... ,../1J1h<r.
li'ot. 11. Hermanowicz

G

DYBY ISTNIAŁ PAN
BOG - MIESZKAŁ
BY WE FLORENCJI.

REN

mówią

cl, któn.y SI\ w tym
zakochani l dają mu palm~ pierwszeństwa spośród w z ·stklr.h innych mia.sł wlosldch. Ale
wybór J<'st 7.ałste trudny I zdania
tak podzll'lone, jak na w ·borach
l\fliis Polonii.
Z pewnością Jl?dnak Florencja
Je t tym mlaskm. I tóret najwlc:·
ce.I wniosło do skarbnicy wio kiej
kultury. Tu tworzyli Ll'on:mlo cła
Vlnd, l\11chal Anioł, Ycrrochlo,
nottlrelll, Giotto I ple.lada lnnyrh.
Tu pisali Dante, Petrarka, lłoc<'.a·
clo, Machia'llclll. lrh 1.a Ingą .lest.
1.e narzcc1.c toska1i kie stało się Je:·
zyklcm urzędowym Italii.
Tak

mieście

Florencja J~t rzcc-r.ywłścic <'Ud·
nym mia tl'm, Tak l'ndm·m. 7c nie
dowierza.ląc sile pióra naszl'go, 7.:t•
wien:yliśmy ohiektywow1 nas:t<'go
aparatu. Popatrzcie na zdjęcia 1
o. ącli.clc sami.

I

Ponte Vecchio na rzece Arno dźwiga
kamieniczek.
zabytkowych
ciężar
W nich najwspanialsze pracownie jubilerskie.

Katedra florencka ze słynną kopułą
Brunelleschi - szczyt finezji architektonicznej, duma mieszkańców słonecznej Florencji.

su wszęclzie, ale najwięcej
ich na placu Scgnority.

GołęlJie

Nie tylko w marmurowych: salnch
muzealnych można sp0tkać się oko
w oko ze sztuki1. Nn wolnym powietrzu, przy Piazza della Segnorita, sycić można oczy piQknymi rzeźbami.

T EK ST i Z DJ Ę C I A

JERZY
DAGOBERT
Perspektywa Loggii z widokiem na
wieżę florenckiego ratusza (Palazzo
Vi:>cchio). Po prawe.i stronic wejście
do słynnej Galerii UHici.

P

~z z oa;iy dzień <1eszct
slqpił obrzydliwie, t -

o zm!en.chu leCl kawc, c:z.y p1zy
1nk'cj pogodzie pies z kul \\ 1 l!logq z. wita do pr0·bvtku kull.ury?
W hnllu Ełd ku tlok f
Duszno: ubrania 1
~ \ r
fryz:ury pnru1q. Bez wyjąt
a '1 młodztcz. 'l'v.·arze z
d p ' u" przed Gmnd-Il:itll m.
W dru]ę za tJum m w
gł t; korytarzn. Z sali kolumnowc-j łycha(· jazz. Odchoozi •. rokcndrol". Nic tu
po mnie.
Na )C' nad zgiełk pawię mocny
• zc-r-hny wybija
glo:
Jesteście
Panowic!
dtrnt lm nami, nic trzymać
rąK '• k1 zcninchJ
Około re'tk1 par kolcb'.0
w śc ku. Przeważają
S'
dwudzi tolatki Stroje ró'iaczc1 chludnc. W !l'I , ule
m-1 ov.nnc 6Uk €'!1k, i sµodoro białych koszul,
in c,
kra\\ tv. Ucz 1111a „przcna kret •nkn,
kroJowc" na dmuchaną
1m01I1kę
na
.grt.yv,kę, w kon ki ogon.
- A teraz - gr1.mi pn:ez
mikrofm1 wy okJ, f;mukly
pan - ro1..dmnv nagrody .ZK
pio nkt1rski.
konk11
F, low n e u ln;t'.
przyznalo
n!c
- .Jury
p rv. Z<'J na rody. Wolnz
bil tv w t pu na nasze wiec orki vlt7.ymuJq.„
Nazw k n'c do lyszal m,
z lu Z) ly oldn k1.
- Co s.i~ tu dawniej dzlao - opowi da opiC'kun saPrzyn01Sili wódki:. b:l. 1 , tł.ikll szyby, wyry1
walt c11'7.w! z zaww ów. Al~
ut mp rownli s ę. ZR priyente alkoholu wvle\ an
lt my raz n'l 7.3W 7<' "PomoM ją dobrą orkle tt·ę,
~ło.
oczyw1śc1c be7.aibufet
koh"lowy - tnni wstęp, atrakcje„.
Przerywa, podchodzi do
:mi1<rofonu.
Koledzy oclprowadzaJą
koleżanki na miejsce i ład
nie dz.1 kują. A 1eraz zaśp.cwn koleżanka Jadzia.
- Uczymy ich m nier raca do rozmowy. - Jak
p n widzi, 1·aczcj 1.e E:kutklem. Cza m cpowiadam lm
dośw'iadczenia z
także swoJ
prukty-kl zawodowej.
Pan Wł dy ław Klo , opiekun sali i wodzirej, je~t
w przcrwach od społeczni·
kootwa a 1rantem lll'\doV\ym.
Istotni , młodzieńcy kla1nlają się szarmancko. 'l'ylko w kąc! sali, gdzie a~gu
sowe oko nic ifi'ga, facet
„podrywa" 1>artnerki:. Zaloty z cPoki junijsk ej maJL\
1.: kż &WÓ U'"Ok.
Wyc qgam na slów~ka goś
ci. PrzyJeżdt.alą z Bałut, z
Cho n, na eot spoza m 1a.stn O, t raz jest lużno,
5tw rtlzaJq, w zimie lo do·
p l'O tłok.
Pan Mlri n Golan, z z.nwodu cukiernik i klarneci ta. pnn Jan Pietr1.ak. tokari, pani Mar a Więckowa, obe<.'tllc ,,przy mamie"
- - powt rz.ają to samo. !,u•
c: tutaj bawi<'.:, bo jest
b ą
w oto, a n c ma awantur.
To vaznC'. Starają się byc
na ktlzd) m wiecz.ork1J, trlv
razy w t godnlu. Na innych
im re h nic bywaji\.
rnz,

k

..... 1'ańczymy beguinę zaPowlada kierov.tn!k - koleżanki proszą kolegów„.
Nil drug:m piętrze bawi;.i
równie7., Klub Tań„a
się
Towa1·lV6k1ego urzridza w1 czorck 7,apoznawcly dla nowych członków.
Z.bliż.a s!ę dzie iąta wie·
czr)r Blura już pozamyk n . Tylko w jednym z p<lkvJ<'>w pah się jeszcze św;a
tlo. Prz· kilku • tolikac:h
w
star 1 panowie grają
rnzllcznj,1
Kończą.
brydża
s:ę na punkt:-·. bez pienię
drz.y, bo hazard tutaj wzbroniony.
Hm? Jak to jest z realizacJą ha la: „Po16ka krajem.
ludzi k 1.tałcących się"?
Młody maturzy ta, który
wy tav. •c
v.-yrói.nlł t;ię na
pla tyków amatorów, zdradza wyjątkową ignorancję.
Dama, klóra brala udział w
ku1 ie pia tyki użytkowej I
produkowała

zupełnie

ład

ne. modne broszki, p ioczy
n, Pica a. Ab olwent Wiedzy o Sztuce nn tuteJnym
PowszechUn~wcrsytcc!e
nym nauczył się pogurctv
dla sztuki nowocz n<'i. Jak
to j

t'!

kic.i·O'\\"nik
na
Czekam
d1.ialu upO\\ zerhniania S·
tern?: v. prawdzie wakacie. ale
lada chwila ma nndeiść.
- Mo7.c pan zajrzy tymczast'm na tnec1e piętrr„
popis kursu
1ę
Odbywa
gry na akonleon1e ora1. mstrumenlach srn,rpanych.
Gra d1.iccii:cy kwart •t nMalet"1k
kordconl tow.
dz:cwczynka, najmło:l za ze
\ zy tkich, patrzy w nuty
z t.Hk ;r.abawnym przeraże·
niem, jakby miał stamtąd
wy.kocz ·ć mok.
Wys! pu.ie młodzieniec w
Gra
chuligań kim.
wieku
bi glc, ale z tremą. Na ni·
kogo nie patrzy; może by
się roz.plakar?
By dojechać na zajęcia,
dochodzi do Rogowa cztel'l'
kilometry piechotą.
Koncert trwa. Samych ako1·dconl&tów jest sześćdzie
sięciu.

Na
ło

ię

początku roku zgło isześciuset kandyda-

mformuje rlyrek!,rlr
tów Wojclechow ki. - Z talem
musieliśmy odmawlac. Mamy również klopot z instrumentami. Proszę sobie wyjaki problem dla
obr z.ić,
robotnika stanowi zakup akordeonu. Przy tych cenach.
No tak. Widzieliśmy już
upowszechniemP.
konflikt:
fasadowośl:. Jest I druugi, nieantagonistyczny:
pow zechnlen!e kontra rentowność kultury,
Mgr i<oliński, kierownik
D7.ialu Upow zechmnnia zaciąga mnie na górę. Oglą
dam pomore naukowe, dokumenty, ankiety.
- Uniwersytet Powszechny nic przyjął s!ę. Myślc
li.'rny o młodzieży robotniczej, a przychodZJ!i Judzie
Dla w1e1'1
Ft.at i, emeryci.
wiedza bez papierka t.o luk• us. Nic 1A1wió<lł tylko kurs
uczęs1.czało sporo
prawa zwi1gkowych.
aktyw!. tów
odczyty o tcmaRównież
ę
cicszylv
ty<'e prawn i
zwłaszcza
powodzeniem.
gdy była mov.•a o r•nwodach lub odpowlcdzialno"ci
prze tęp~itwa
rorlliców ui
niolctmch,

W ŁÓDZKICH
BLOKACH
Od naczono nagrodri m. t.
'Vars l!U 11 w h !' 'r1q1111 rol 11
i
za tw6rc.oiić dla dtłcC'i
ml idz1etv llanlla Ożogowska

clzlewiqtq

anczymy
•
- Spotkań aut01 kich uA
nikali my. Nie bi.orą.
przy tym jakież preten je.
P •w!en literat domagał się
nn pn.ykład całej 6erii wieczorów dla omówienia jcd •
Tyle spotirnil,
ncj k lążki,
11i•i
ile rozd11alów. Czy
pt-ze ada'! Popularyzujemy lil<'raturę p1zez „Kabaret likracki".
Coś tu nic gra. Gdzie !nspotkania aul1.>r. Joe
dzic.i
bywają i atnikc.ia dla publ'cmości i najl< p zą p.ipular ·zacją sztuki. Oczywlś~i•:
la twici ściągnąć sluchat•7.y
na kp glośnyl'h mu.w! k,
c •7.otyki lub humoru. Al· „
Ktoś puka. Wchod1.i m r
ini„ Slnni ław Pijano\\' lei,
Am<1tr1ri;kic«o
k!C'rownik
!"łubu Filmowego. Słuch, jnw, słucha.1my!
W War11zaw c, w Kr:1kowic w Ka!ow'c eh dzialr1
po lcilka klubó\, z irnpr:muW
jqc;1 ,Jo'c1ą członków
Lorhi aktywn ·eh i<' t t~ lko
sz na tu, choć pr7.C\\1'11t;ło
s1i: w ciągu 5 lat o.mori
clwlcścic osób. Got zC!j. i.e i
ci aktywni nic 1..aw~Lf' odz.nncza ią .1q sy lem111 vc7.nośe·ą. Zaczynają i n;e koilczą. Dlatego nakręcili dotylko dwadzieścia filtąd
. krótkometrażowych.
mów
lcio1 j,
będz.ic
Może teraz
nare zci„
oh'zymali
gdy
niezły 6przqt.
Najwięcej zgłasza slę 1utai studentów, którzy pra ·ną zd<tl: egzamin do Szkoły
F!lmowC>j, I czę to 1.da !ą, bo
przechodzi się tutaj porząd
ne przeszkolen'e teoretyczne i praktyczne. Ale prze·
nie jest kur:ic.m
cfeż klub
przygotowawczym do WSl~.
PO<:lol>ne perypetie wtraca pan Kol111 k 1
fotoamatorami.
z
marny
Przyjeżdżają nawet z odległych okolic, żeby nauczyć
się do::latkowego fachu. Slys1.alem o kimś. kto po napod
szym kursie założył
Radom k1Pm z.akon pirowafotr>graf1czny.
zakład
m·
Wbrew naszym lnlencj1J1n
ruch amato1 ki przt>k,zlałca
s1i: w si.kolenie zawodowP„
- .Jeszcze jeden prz ·kl:id
- kontynuuje. - .Jako noformę pracy zorgnn wwą
„Studium krn owuliśmy
mów twa" dla aktywistów
społet·znych. Wiadomo przecie~. jnkie po iadaj11 umiejętności retoryczne. Alt? rin
ucz~. tników,
p!c:ćdzle~ięciu
pC>CLl'lkowo zgłos:lo sic: si<'-

powieść pod tytułem

,,'fajemnira zielonej pirczc;ci" W
bogntym dorobku 11tale11to.
1cn11ej i zas!11fo11e3 pisrirl·l
nie jest to pterwszy atU"ór
w
z ak<'Ja Hm1e 1scowio11q
ł.odzi, którą llnn11a Ożogc1u>•

ska np11ś<'1la u· 111Jieol11m ro.
ku. Popularni „Uczniowie III
klasr" i „Na Karol "'·''de.i''
(c!7~c powic.ści dociekaly sle

ci, technicy. Sporo było nauczycieli, co zrozumiałe, ale
zdumiała mn'e duża liczba
ksii:gowych Na chybił-tra
fił wynotowałem jedno nazw1 ko.
Móv.ri pan! Jadwiga Kolnsit'iska, rad.ca prawny.
- Zglosilam sli:. bo cz.ulam lukę w wvk:ztałcenlu.
Miciiśmv wykl<td • z I!lcraiury, p ·ych~logli. logiki, zapraktyczne z dykcji.
.ięcin
Tego nn tud1ach nic p•7c·
rabwl. ·my. l<ur b~·l ogromnl-c przyjem.ny i nuprowdt:<

tutvch bvlo tylko dwóch
cllum zaanektowali pra'.Ą.n.
cy.
Prz gli1dam a'llkiclę. W.c:k-

j11ż

trzpcie(Jo rn11d11n.in) rownież minly za tl'l n1'c ji.
powieściowej

stolicę

wló1·-

nia r.zy. W Lo<lzi tet. w hlokach 1111 Bednnrskicj,
flTlJWają się los11 I rzec/!

rot-

glow't!lcll bu/wteró1u „7'11jem11ir11
zielone) p•eC'zt;d" Stefa na ż<l
rawcrr,

ksiqżkc;,

s-wść słucha·czy podała wyRe.sztę
k~ztałccn,e wy7.sze.
s'ianowlll stu:lenci, bi ut aliś·

działaczy

dcmdz1cs:ęciu.

\Vlktura

Ki]anki

i

NiedźwlrrlzkieflO

urn.z
1!'/1 knler1ów i kold:anek.
ie „Tajem11if'a"
Pomimo
ma 11ie1<•clrwl1tq, ro /J11dou·11.
ltf1 a l'"J<: i t worz11 rn<·z ej szeopowinre11 i11lerPs11j11<'J/C'h
zwiqrn n lich z oso ha m.i
dn i1

Brirt ka

na Bednarskiej
wudala

,

Rozmawiałem z wieloma
Nie ja
duto &lkorzystalam.
jedna, Najlepszy dowód. że ludźmi. Niektórzy powybiosób uprcs!ło jali się, a w zyscv byli batkilkanaście
Phi<' t
dzo zndowoll'nl Z
wykłactowe.'l\';,
7.
jcd.nego
aktora, pana Tylczyń~k:e z tego, co drt.ie im klub.
o. o dal ze prywntni: kk- Tylko, że „ wymag<1111a 1n1ecJe. Chetnyeh bvłr•by wię li nie~wygórownne, a zarn'Pn•sowania wąskie. To smutcej, gdyby nie koszty,
ne.
zup .;ał1) Sili'
- Dlaczego
w!elka,
że
Oka·zuje si(!,
tylu księgowych'! Myśle. że
.wego 1.av.odu, pn•cyzyjna machina. jaką
nie lubili
LódZJki Dom Kultury,
je t
szukali w życiu je zcze czewyrabia ;cdymc normy. Nic
go". Mówlla m1 kolnonka,
w1ęCCJ.
młoda panienka, że przyszla,
Dlaczego
Ale dlaczego?
bo nie z-nosi sweJ p111cy. •
teraz po kur~ie ma i:;1.anse nie wy&larcui ofiarno<ć ani
organizatorska
inwencja
ją zmlcnić.
p •rsonelu? Dlarzcgo w ZloPol ka krajem
Otóż to.
moi-na wyśle
tej Ksli:dzc
ale nie
się.
ks:ttałcących
dzi<'.: wizyty wybitnych cubezi.nteresownie. Ruch amatol'Ski, ale z po:l'lek tern, ja- dz.oziemców I wyróźnienia
nie w'.dać
zn imprezy. a
zamierzona odskocznia
ko
kariery. Może tak być po- zwykle.i, codziennej pracy.
winno, lecz gdzieś z „dna realnej przcc:eż troski o
przebi.ia c1Jowieka '?
podśw1ad:imo.śc1"
Pnylcgn do Ełdeku plai.nany motyw: „Smierć frapod
przewidywany
cyk
jerom!"
M1at być reportl'.lż zupcl- przyszłą rozbudowę gmaPrzez ca ly czai; chu, który - choć niemały
nic in.ny.
chodzilcm tropami awansu - ,iest dla t,odzi zbyt c:iaplau 1 ści
godni
Ale
f'•ny.
socjalistyc.rnnj
społecznego,
wersji bajki o kopdu~zku. mie.i cy umy~lili zbudować
nn.i- tu bar samoob lugowy. Ze
Szulrnlem człow:ckn,
to centrum, bl!sko dw::irca,
pro~taczka,
:>.wyklejszego
który I ra fil do Eldt•ku i tu, Itedc. Ile trzeba bylo Interwencji. by obalić nicwcz.csd7.ięki własnej pr cy i pomocy <'.;rodowislrn. wyrósł. ny pomysł.
Czy to e1.asem nie wyjuś•
Nie tet~-. n e znalnzłt·m. Monia wszystk:ego?
de-I byl zbyt utopiJl1)'.

ech r1łów1111cli bohat.eri\w,
pow1eU cz11tn sic; z dutum

Ir

z11i1itere ownnicm. Srtdzę, że
„t a 1e111 u ica" pocz11t 11ośc:1 utu:orów Ożogowskiej /lolega
(hcudzo
no n11tent11c 1wści
In mod11e dzl.~ poJęcle!) doś1cindczeń, 1akle pisarka rnvz pracu perlnoogicz1iiosłn
·na znr1)011i.ośd mlo11ej,

Fot. Gerard Pucda to

;nu1oist11m
na
h11morze, z jakim
nutorh1 podl'hodzf do swych
mlml11C'h bolwleróu1.

dzfef11 i
u•ir1lny111

fodno z postaci
„szeleś
1w1vieścio11·11ch ni<!
ci papierem", kaida JC'St sv·
lidn1e pocfbudoicana zuciem
i wyrót111a sii;
rorlzrn.n11m
zwukle jakq.§ wbawnq ced1ri
Cze(POt
d1arakteq1.~t11cznq.
trzeba 1clące1, .<ell!J promaPonadto,

t~11C!ywld11alizrnvo1111ch

clP,

clzi<!11 ('Z<(I

i clllopców puścić

S<'ClliP ,/)tJWft:'~CiO
obrnz mlodz1e.t11
10 szkol.!' i w domu, wloz 1ei radokw mi i
a~lctu
s11111tkami, a 111eraz i mlocl·icń<' 11111i „traoediam.i".

11)

r11d1

tl'e)

l

Ila
dać

Tr;:eha

również

:i.opisać

na rfobro pisarki, te oprócz
interes11nrej lek11lr11, w11rlln
nlr>nostrzcźenie
31r11•a
swych młodych czytelnlkńw

naukę i prz1;klad, w46r
postepowan.ia w iuciu. „Tn·
zielone] pieczęci"
1emnica
obok wieln elementów popożytecznurh
znawczych,
młodzieży w znkr<':<ie
dla
jCJ pracu w szkole 1pra1110
Arclinne<lesa. nrtogrnfia, n11egdollJ o sl.ownych l11d2inch)
zawiera wplec1011e 111nieję
!111e w dia1011 i akcję ws/..:nwwki 1 zalecenia, jaki potrime11 bJJĆ stos1111ek do rodziców, do ·wychowau~c6w,
do knleoów itp.

„Mc;skie" niedziele. w c asie których OJCiec f S1Jl1 U'll•t;C njq nicwiastu w procarh
jÓkq
pomoc,
cl<>mowych,
oka:1na malce u•
cl1lopcy
to
rnsz11stko
cfomu itp„
sticarza atmosfer<; ob11c:znj11
rodzinnego, klimat chnraktcpew1q1rh
clla
r11st11czny
11"arst10 spolecznyrh l,odz1,
a jed rwc.zt>śni<? spc!111a funk-

de

pcdriporiic r111. l'rz11 t111n
okowje się, te codz1cn11ość
szkolna i domowa nwori być
materia/em
llilpreirnjrwum

powicfrio1l'lJm,

skłonni

z hroku

je11te~11111

n

c211rn.

·anoin111ać

•Pcfq" tnk potrzeb-

w pólczesnej
dohreJ,
1iej,
powie 'ci 01>11cza 1011•c l.

Obok

te.i

„rorl icn 11n4c!"

s1111jc Ożogol.!:skn w „Tnj::11iemni
<t>11sac11111ri
11111ic1/'
i11tr11r7ę lwn<v"rarji ucwiow.
skie.i w lrid:kiclt piwnicach
rrr ncdnnrsliie;.

Prz111111s;cwm, że mlodd
książki o mlo<'Zl/telnicJJ
dti<'t11 1ńdz1'i<'i z ulif'y Betę
<'Z1ttać
h<;d<t
dnarskiej
na
pou ie ć :;: U'J/J•lckami
t11•nr ach i blc•em ser~ niespnkojnych o losy bohaterów .

ARYSTARCEI

Dyskusja

nr•••••~•••••m••••••••m•••••JO

iMi1~zalm1[1y~

111••··························
pod

redakcją

JANA RUSZCZY

c ego nic nie robię,
kach

czyli o ro
Nie narl\żam
i przeważnie
Pm1tępu.tę

Zwiałem, bojąc 11lę

11ię nikomu
siedzę w domu.

o zaszczytów

tak jedynie

z troski o dobrl\

Nic ukfadam
a nut,

opinię.

no, bo

Nie prham 11lę na stanowiska,
by opinii zlej nic zyskać,
krz:vknl\ wnet rodacy,
kariery chcę, nie pracy!

się stał

Postępuje

g<łzle~ wid7.ę nadu:i.yclt'~
nie ujawniam, lecz klnę skrycie,

z troski o

gdył.

będą

Gdy

myślr

Inaczej przyjaciele
nazwą mnie donosicielem.
'1.e mam dość
raz prezesem

włl'rsz:v

wral•.\

coś pochwalę?!

wazelinlarzcm.

trik Jedynie
dobrą

opinie,

sobie, że poehwaly
ml się nalct.alr ·-

Wr70rai

pokaźną posta~.
miałem zostać.

Nasza

ądzl'ń

Ka7.cly na rnnlr. palrrm W!;kafo,
:iem

bowłrm

te

po

wściekłą iątlzę.

slyi;7ę 7.1'!

7dumlrnlem,

Jakim to Ja jestem leniem!

krzyżówka

Orsku je nn temat.y 7.wiązane 7.
1 w Papierowej
niejakim powo...
dzenicm. O tatnio 7Clrgnmzown!C'm
tnm towRrzv~klc sp.>tknmc, na którym zngaiłem rn7.mc•wę o debiuciP
powidCIO\\ rm Mo!gorzaty Druźdź
pt. „Lńl jcmv o świcie"„.
a
Trochę k. iriżkę p'-chwalllrm.
11bv wyłoniły
trochę z :imlC'm zawolal~m. wytrącony
zrob ' ć! się przPr111·sta\\.'n<' • fllnowiska.
•
z rownowogl.
Po ypnłv się uwa~i.„
sle
zaperzył
Dlaczc.:go? 1\Tgr, Rurattinl, D"t.1d7ia Sorhata
ł Filip Horenko z;iuważyll, lż P<.,. Chwedko.
- Ch ć"'v dlateg,-.. kolego Chwecl
\\'le~ć zawiera dużv !;iciunek pe~v ...
m !zmu z cgzystepcJahstyczrn1 i.a- ko - \\'Vbuchnnlem w t •m mlcj~cu zvderczvm śm i echem - że n 1e
kwnoką.
nie P'"'".'Sząc o gł~. ma ani takiel pl)w!r!.ci. ani autorUż\•ńskn,
krzyknęln: „K•inżk11 jc~t pomzC'j ki o l\'m n~zwl ku.
- PMsze s1e n·e wvgłuplaćl pntorzncj wiedzy o r.rerzvwi!'-tościl
Dcprec,ionu.ie j4 pm".a tvm zbyt 1n ... r~ucono pod moim r.dre~em
- Ja ~le nie wygłupiam, la jf'skrawn znleżność orl Steinbeckn l''
dl'!'Tl nic w\'llłup•am ~le;! - odkrz.vl, ...
Gonr?. i Purpackn ~przcclwl11 5fę,
Po pro. tu, razem z kon!lłem . o~w1ndc1.11jąc: ,.Trzr-ba u. zanować
le;::n NIE>tvk~zą. jakn ludi-ie o wvgłos idącego pokol~~lal Nnwct, 1eporzuc:m humoru,
rarlnowanvm
żroli to nic jest gtos mile clla nas
'"''·mvśt!ł1~mv tę poz •cle wydawnibrzmiący".„
nas1.e
komorom!lować
czą, aby
Dnna. ówna zanuciła debiutowi dysku•le literackie„.
brak f11ozoficzneg 0 uogólnienia.
-Nle blnguJcle! - zawolalo tl'Chwedko zgani! 11tyl, wynlkającv raz ~uż kilko glo 6·1.1 na raz. I doM•
z 1.aclcran1a rM.nic m1ędzv mnwa be'Zwz.glednle wvpc„męto mnie o•
powrnil'! ?.nleżnr1 I r.l"7ależną. „Z:i- rAZ kolegę Nletvk. ze z ~all, aby ał
luj<: - dowod1.il Chwedko - iż n:e do ranR dvsku·o~ ·ać nad pow-cśc 11
mam omnwlane1 ks 11:7.ki po<l ręka. f\lnlaorzaty Drutdt· ,,Lój jemy o
n.by w lrnzuć konkrc<nc przykłady śwlc!e"„.
nil pooarc e te1v".„
A mn7i- tnka k~lażkn rzcczywi·
- Nie potrafiłby t0go kolega ście gdz.leś s1e ukai.atn?
JitC'raturą nawet
Górec CiC'SZq sii:

7
pow! C'I"
„Ty odnlk mócl
1887 roku w nota frc pod ty t uł m
„Dwie św . <>kry" du." .1:
.,W t)rh <1111. 1·h hrabin Paryż •
nrc n I 1'11
po nil',frdnnkrotn~·1 h
Wl'.I 1·tirki. królu\
ze ~wlrl·ra
Llzhonc.
01m , 11,L
porlt11!nl I< ,
Ell I !l'ta wYmnit 1„ ahy wł drzy
ni I rain odprowalllitn do tnjnc>s:o
a:osc·i 1111 dworzr.c knlt'fouv. Ahy
tr1h 11111cm0Uiwlć I' Zl'll Il' czul "lP
il) podc-.r.A!I c>rnv pot
zhli~C'nle
opatn ·I,; lę
i:n·1h1rl. nhfl' pant
' cl \'8 wietkll'. otw rtl' parn oll Cl
którnh ohwćcl pozwolił z I d\\ le
na po!I: nic otilr h.ńrów o kow.
w odłl'nlold r:1:1rrl'l'h I rol ów. Mn•
zo t I
nl'wr trn 1>rlrpro\• adzón:v
kon. Pkw1•ntnir do końl'a: hrabin
Pary1a z otwnr1~·111 p r olil iem
w iadła do wni:-onu, a królow por·
<lnplero
tui;al~kn 7amlmela „wó,J
i:o:v poci Il ru Zlł . tlln '·taJemnlrmnwh tratc"lr%nv w blr <lwórh
~wlrt · r był \Y 7upr no ś cl 7.rozumlalym''•

„

Czyje
to

rysunki?
Statystyka
zza
kierownicy

Pu1.lomo,

t. Duic n11C'T.VT\le do gotowania. kocl<>l 5. Szkolna !zbn. 9.
PrzyJecl<'l Pyl;idesn. to, Mierzy l wsknzujt' czas. 12. Słowo
znnn<•i:to ha.sln nlcmlf'Cki<>-

7P.

g<>: „nran2 na<'h„.". 14. Czt<:!rY

(wspskl.

mendle

16. Cyfrn.

17, CrRmodMbma. 18. Wyspa
p„rtuqnl.!'kn nn 7.nchodnlm wybrzeżu

Afryki (liczba mn.), 20.
Imle meslde. 21. lntcjnly autora powle.~cl „Wojna I pokól"•
l~YUIC'a z 1.awl'ldu,
25. Wloscnny n'"IV'ioł. 26. Obra...
mowanie. 27. Ucmń. wychowan k, 28. Dr~czvcl<'l, czll'\'\vl~k

2.1. Kobieta

okrutny, 30, Czr.ść stf'.aryny,
w dawnPf
31. Ubo!P chhp
P"l~re. 32. N:ituralnn 07.d•,ba
rr>~liny, 33. PlcrwiMt"k chcmlc7.!lv mnłl\CY u.stosowanie w
m<.'<lycynle.

Pionowo.
I. W prz.enł)Śnl: kl nez otwlerającv tajniki. 2. Autor p„wlcści „Mnrtw ' dusze". S. Mncny
nap6! oplrvttis<•wy, 4. Prnwv
Pyt Jnlk
5.
dopływ Warty,
mlnnowntka. 6. Imię mę 1' t'.
kwlnt ogro<l<>wv.
7, Jesienny
B. Rzeka we Whszcch uchodZ·l·
ca d.') M<>r7.a Llcn1rvj.<;kf<'t:<>. 11.
Nnramt<'nnlk1. 13. P ństwo nu·
tonomkzn<' nnd MorZl'm C7/.'rIR.
w<>nvm. 15, 1'Hn f<'nlqńw.
„Pokó!'' w jęnku !"I vlskim.
19, „Boitlnl" - w jęz.. mart·
wYm. 20. Fonnn wlcrszn, rv•
z wst wkaml
ml)wnnn proza
wlcr mwyml. 22. S5alt mórz
w;:ilenl,
rzędu
z
arktycznvrh
ktÓr<'l!o samiec p)Slndn z.1b do
3 metrów dlt11r,•ct fwspnk). 2.1.
'!'<')to„, 24. Zamkni<'cln but.-JPI·.
25. N•eprzvtcmn·'~c' z ntr:mwn·
tu. 27, Sr-x!ek 11:0yplnlncv. 29.
Sluiv d•> l~cr.<"nla C?:<' rl m('t11lowych, 30. Sto (liczba mno-

J88~
~omiędzy

ga),

na a<lrc"
Rozwiązania prosimy przy yłać
ł..ódź, Piotrkow~ka 96.
„Odgłosów",
Termin nad.yłanla

Ostatni dz.leń lipca br.
godz. 17,00, miejsce obserwacji - ruchliwy odcinek
drogi na autostradz.Je pod
cląini 30 mln„t
Łodz.lą. W
przejechało w tym miejscu
w k!cnmku Warszawv - 63
s11mochody; z tC'go 8 !"koda.
Octavia . 7 Syren, ll Mikru•
sy, 23 Wnr!>z::iwy, 10 Starów
ciężarow: eh, 3 wmy zagraniczne (Opel. Renault 1 ni rozpoznany wóz ang1el kl),
(dawnv model),
4 DKW
2 Fiaty 600, 2 Warthburgi.
Pi<:ć wozów
l Chevrolet.
prowacir.iły kobiety, 15 samochodów Jechało z szybkością ponad 45 km na godz.

rozwiązań

2

-

.

uczestników
naszego
Konkursu rysunkowego,
którzy nadeślą trafne
odpowiedzi, zostaną
rozlosowane nagrody

Rcdo.kcJ!

tygodnie.

.

ksiqżkowe
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~
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Wyttew•

Prn•o"""

,,Pr••• t,0e11ko" C AC'lr 1
PlotrkoW·
„„l'lakc!I: r,ńd
•k11 G~. Tl'I iH·TI C W •
m1.prl"nllm rntvl
runk1
•ł~t'7nll! 4,- rl. kwart '"'"
Re PkC!• ntl' !li•
12.- rl .
m'l<V1onvch r~k'lpl!Ow ntf'
Prrnurnf!r te
O
zwr11c11

c

pia·
\\'!ltYttkt~
OOe?IOWI!. llstnnoSlf'
•. R•ich"
PUPIK
1 q1nae?„nlr!)" na •• odelo,V''
nnik RC:\\1 .f>rfl•ri" „ r .-.,!,,
„„„v1mu1a

'"'""'..-..-.-

*

r,ńl'·k1

nr87

twlrkt

L

n.

7

s.a

2445. vuus

12 samochodów

miało

szyb-

ko ć pon.ad 90 km. l wóz
jechal „setkq", pozostaJc w
(j)
granicach 80 km.

*

Pol kl Mikrus ma kC'T'k nowe o
w postne!
modelu samochodtt produkcji radzlcckl j. który otrzymał nazwę „Zaporof.PC". Z
p!erwszych wlndomośCJ wvit. radz.I ck! mikronlka.
samochód jeqt lll!ll rew lana rynku śwlo owvm..
clą
Na rmdc \\ryllz.ły prototypy,
m śmv widzi Il 1.dj efa pok·:izula"<- lndnn l'n 1 karo.
~erll. Cięfar wom radz.IN(j)
kfc>go około 600 k •
renta

*

taj:i

się

.modn

iakiego
•

nie
znamy
li ter Pr-ck j,..~1 <'tlo" irkll'tn
inll't'I' 11 "·' \\ il'lk.\ 'kah;. <'ho·
t~·lko ilu1ja111i •
d .L h udlu.i„
•fakn (.rl'fl•t•rgn Pecka 1,namy
n mski•·h wakarji", alo
go 7
to nir szrrl'll'•"''Y aktor, to j<'d·
1101 tł'i;ni1· 1>rl'1cs ; dyrl'ktor
'' 't\\Urni „Mrlville". l'nl'hv·
rnv\\llil Il w "'ei 1n-,·1nri
dc>n<'ii w :a~„l'rlv Hills. !lth li
tni1;d1y hiurko, a
<'rnn 1·1n
prywatny ha ·en k.\pkh>Ul'·

„"

li'''

i.tnloTakid1 prezc ów I
osobie jesi w
r " w J1•d1'Cf
Gary
wie<'d
lloll .,u„1d
C'ooprr, \\ ilłi tn ll<ildt"n, Jamr-~

1-lh•\\art. John Wa~·or, l'rr1l
''ymirni1: t lko
A tain·. hy
n 1h rdziri r••11ularny1•h. Znamll"nnv zn k r1a ·u, bo nic
1•hnilz1 tu tylko o µotr1rh<: •ta·
hllizr.f'ii ~\\l')lO hl'i.t, l'IY fl·i O
unlrzalr.foirnie :.ir, od „rekinow" 11rollukdl. f)(I cl1il•sirl'i11
lat filmmHv <•ho• •l!l na irl<id
re prktu, a w ·pe lr•·1r1isl\\ ie
najanu·n•k11 n'khn / 1 sady
h r1lzit'j rf'stlf"ktowaną. osobi•
e;tuśdą jr I finan•i,ia.
Ma tn ·woi<' dobr<' stron~ zrtlH"z11i1•1·la 11r11'd nlrst><Hl1ianI
ka111i, \\'/;:/:y <·v pamh;la.i
'mld. ,;c 1 P•7.lkff'.i 11r1vaodY
j<1k1\ miał William llol1łf'n z
wir•ką W\'lW<irni(I , olumhta".
ł'ollpl 11Ją1• k.mtrakt n:t „\lost
1n rwrr Kwai" :rni.ądal, by
honorarl11111

WY&llaran-0 mu w

rut11d1 ro..zny<·h po n ty ·iet·y
tiol· niw. l:1·1ynil ID 7. obawy
1>od.1tkowl\.
progrPs.ła
1>r1.1·<ł
l'óznirj okLtulo ~ie;, le hDnorariurn to w~· no ·l dwa I pól miliona 1lolan'nv. „('Dlumbia" 11ta·
•·ić hęd1.ie Jll"Z<'f. 50 lat, air &'dY·
by fi lllrn otrzyma) rai~ ~urnę
proce-ot, mi;1Jhy
I •lot.yl n
Grai wiec ~.a
łf7Y razy h le.
d rmo.
'J'ak wię11 rozmnożyły ·ie:
małt• „ ludi"" I z kDniecznoil<'I
wzro Io 7naczenle wszelkil'ro
tv1111 racków rtnan,owyrh, oni
dziś nadali\ ton \\ llollyw,..1d,

no

tych, Jak il'lt n vwają,
, a si<:
„re Ul.'l'lahlr.s'
Gi·
)
po pr LY.1Phl7i
f\7.kll z
na J,0111 hr' Id
efo 'lll'kt.
J
I
I) in
tn1·r!'m w
.I
.T k
mało" („Ne•
I
Iii
t hank Sina•")
Gin• w)·dała <Ila n•>.yj.t<'i•il - nir li<'lY
eh Sophill l.<1rl'n lę do
llrzyjc;cic u llomanorra. Przy-

padkl<'m !'linaira pr1rh ·wał w
tym sam)·m lokalu. Ginu poqlala mu bilrrik 1aprasrn j41•v,
od num il.
katt•ror~·,·1nil'
a IP
„On s:• tłl.itiiaj ha,vi".
howit•m j"st przySlnat"a
w1idr•1 ngrupo\\auia konk111·1'11·
~yjn1•g'), tak 1.wanr110 „kłam ".
nal<·żą do ni1·h n·1
Kl;ini~l'i bardzki w1icri akto11y · r !l
St'UY - nit• dH'i\ hy ' irna.i~
uM
ml'naml, uw<1ia.ia qi<: .a
~ztuki". W odri1:lni<'niu
lidnyrh „respl'1•tabll's"
wstaJ11,
chod7.'I l>llfi I oóźno
sp<:d1a.tą uas na
dużo pij:\,
·i<: dy kusja1'11.
nit~ ko· <'Zllf'Y
1ali ·r1. Jako
Jak
I . • noszi\ 110 str<,_

z

W<'l:'O

aksamitne

h111'1owanvmi mono• Nil' uznają. let. nowyc•h t'tarnych C1111illa<'ÓW,
jr J:ą tyli n samol'lwdami "Io-.
kirh man·k.
urrnpownniom
Ohu ' tym
pr1.1•ciwstawia sic: „nowy pr:1d"
- ri, mloclsl, kł!\rzy wlt'r1ą
J<' ""''' w film Jako tlrorll'k arlyslya1wgo wyra111. \.\.'od7.<'
l•h j(' t '.\tarlon Brando,
tc:pra był .Jame.s 0(•a1
l.
I'
lt'i.I\ tu raut Nl'Wlllan,
1'1•rkln , Mav Brit!, D<m
ray, Suzy P;lrker.
Id!'owo do tt'i o. t;1lniP.i a:-r11111lod1J
ciąi.1\ ,.myszld" -

J>Y

:? 1 tor1y

kt1\r1y się

C'nłu:rja.:ci.

je~'"''' nil' w)'bili.

Slnre firmy nil' poddaJ•I 1.ię
j1•dndl;. po kic t'I', ial r1 tada·
la im tch•wizj;1, ~wkaJą „m<>1l11s dvendl", próbują 1wzy,10so\\afo sir. do nowl'j s\·tu 1rii.
krotkif'l1 m•t'l\ m111\sh\'D
• y wh\śnir dla tf'l<'wi1jl, od
si<:
zd()!Jywaj11
asu do 1'1.asu
na wi •lkie „k()hyly". Ol'Zywi;;„il' nit• ma .iu;; mowy o 701!
mma<·h rol'·mie, jak b)·walo w
11'\wnych dobryd1 1·1.as:u·h.
S1rz<:i;tiwc przypadki ida
si" jl'clnak I ll'r:1z.
„l'amli;tnik Anny Ft·• n "

Jl\

,krecony został 111
któn• p z nio ·la na
, 'ufta .fl'st o ·tatnh

wlol'il'm" Hollywood. Wiir
i'rl'clnio·
Sl'k normandzkich,
wiecrnyc·h zamków I palarów
mttkif•t
R1~·m11 ~tarot.ytneg
· ·tkośl'I bud!>\\ a·
n· urulnl' ·
pro~pt'rlly I

ogc)Jo
Jfotl~"\\C>Od

I.OR

Anic<."lNI -

jc•go l)r-/«I•
?mienia 11ie nircll'm tu o
Opowiadają.
u~tunnic-.
t•7IC>wi<'kn. kll)rJ "p.1dl w dl'·
jP. t

bo wrlll":'I]!\(' 'Z hiun
nie 7na!a71 swt'go domu. l'o
pr<Jslu w ci11-g11 tych paru ico·
d·1.i11 cala <ll.it'lnira 7.'lbuilowana 7 tal;t nowymi willami.
1gnikad1
Pi-r.y\\ ozi .si<: .f<' na
r>r<'sj<:.

zmont<n' e
jui:
nll'!wo lu sie;o e,

udow-

ale tan•
styl'h trt<:•
ch'tnr ario budowa.:
si"'ń 7.il"n
ifaml cii\1!'111\ sic:
solidnie.
wych will 't ni<'•
odl:\C'r.nyml ba.senami k11pl<'lowymi. Wi<'lomllionowe mia~
l>e'z okN>~lon<'lt'O l'Pntrum,
roz1·apoc7ątku i końca
. ie wl\Skim pa ...... m mi<:'<l't\'
"
tai'"\ a góra.ml, 7.a którymi Jo•
:i.y pu. tynia.
:\1ożna. tu znaleźć wgrzyiitlde
wS"L}'slklt> dzlwa-otwa,
style,
w"'eystko jt'.~t zrfflZtł\ zaba WI\,
dt'koracją. na niby.

1"a l>ulwane 7Jtmla.,t pom~
<tr.lcsii:ciom<'fr'<m"
nik•t st·oi
odll"W - replika. nół.kl jednP I
z 1rwla7.d filmowych. W pobliżu \'117.nosi sle bar w styl'&
łl'<'Z
kościoła..
g-0tycki<'.ro
kici·
01rromn11
bal'ikl\. Pa.ry.skl Ptar Z1rody ~,~.
'Z londy1\1ikim Płu
fl!'iąduje
ditly Circu~. pomnik Nap<>ll'·

ona 111.<>l obok Kolo.'i<'ulll, ka--

W omawianiu i ocenie jaklel!lmu 7..awi;w. i;t.nnim t.iC:
przed<' wszy.stkim oblek·
by

.RO

tywny, nic I

powliciągliwy

w

wyrażaniu poC.'lwal. jet.dl jnkL~ mm bardz•· ml sic: podoba.

'l'ym nizem tNl<:hC: R<>bie potoluJc:. „Piknik" - s1.erokoekraw
film amerykański
nowy
daje maksi'l\.'Chnkolorzc w. zystl·im
mum zadowolenia
milośnikom sztuk.i film.ow<.'j.

Ci, którzy zwracają uwastl
warto.~cl sccnariu.">7A filmow go, jako podstawowego tw,,_
rzywa knżdc•g<> filmu fabular·

n:1

znnjcią w „Pikniku"
nego ada·
pnyklad bardzo dobrej
phcji 1>r.tukl tratralnej Wlllnma lng<''a pod tym .samym tytul<'m. Autor scennriusz.a nnnl<·I Taradnsh dał „Piknikowi"
drugi oddech przcnoszric dużl\
NC:ŚĆ akcji w pkner. urn! je w
nie pr7,pk,;1.tulCJ.l komcdlr:
dramH t p.<;ych'•l•~glczny. Bohaterem „Piknilw" j<: t obic!ytiwia.I w cowb0ysklch butach.
farmcrknd1, sportowej koszuli,
1>korz,mej kurte<i bez grosz..1 w
ki<'SZ<'ni, J<'idi..1cy bynajmr?icj
nic na mm;.tangu, a nn gap'!
w w;1go01c towarowym. Je.st
<11>1,ru, zbudow:iny i illl.Y. 'fo

-

Frank Sinatra I Gina LoUobr!glda,

uwll'ńM'OOY

imponuje kol>1.ctom.

podob-

Nudn codr.icnnych.

nych do siebl•' dni ZA".lnje

Ul•

kl6conn przyj,ndcm ml);czyzkażda w lnnv
nv. Kobi<'lY.
i;po„'lób. nie p07A~lnją obojctno

na przybysza

znikąd„.

Wszyscy, ktt>rych szcz<>irólni"
pn.;jonui<" f.r>OCytika tak ?..waTl<'AO war.'>.'.lntu reŻY.'i<'r. ki< go,
b1~d;1 zgodni. ie n'.i.y.~cr tego
pntraf1t
filmu .Joshua Lo1tan
odd;ić
min.~t<X:zka

dClSk()nale

mall.'i;:o

t>~cyHk~

atm<)I fen;
w USA.

;hel.a j<-J10 m.icsi..ka1i-

trora z RM.ms i'od'ZI się 'Z musu ze starożytnym! świl\IY
niaml I pałacan1~ Werony,
Wirź Eiffla. J<'~ł klika..

W lalach dwud....i

(ych

Ja-

r01poi-1al
kiś 'Jl'f"Zll'd lęblorca
br-L•'"
nad
budowę kurortu
Spokoj1wgo.
Ocoonu
to być dokładna kopia
JPdna!..
Przysudl
Wenecji.
kryzys t buoowy 7,ani<'t'hano.

giem

Miała

ców. Pokazał

to. co dla nas ;.
Europejczyków wydaje 11ię cza· ~
1;ami w Ameryce nierealne,.
dziwn" lo m1anowkłe, :te nie- •
zalclnic od położ<>nia googra-:
ricz.nego wszyscy lud.z.le pod()bnic i;ię bawią. unądzają pikniki. tak jak mr mii;.re majówki.
J
mając swoje troski, wady
w. zystkie inne c<!Chy, którymi
my slę również odznaczamy,
Film w calości ma dobre tern- ·
po, świetny m'>ntni. i nic mniej •
6wielnych wykonawców i:lów- •
\
nyt:h ról.
wielbiciele
A wl<;c uwaga
gw!ar.d i gwiazdorów. Po raz
pl<"l"\VS.ZY mnmy możność obeJrz,.•ć

popularną

Kim Novak,
N>pr<>1..entuJe
w tym fiJmlc calki('l'Jl nic;r.ly
poz;iom r.:ry ak!Ol'Sk!ej. Przy•
C'miewa 1!1 j~lnak 6WO]a indy•
widualno..~clri Aktorka stan;zcgo pokolenia R-06alind Ru& 1
w roli i;tarej panny, pr?Rl:yważyciowy dramat.
jąccj swój
Wrcs1.ci „on" który jci;t mofor<'m wszystkich konfliktów.
<·z;yli Wiliam IJ<1kkn • - aktor
po rnz pierwszy równic ż wi<lzinny nn nni;zych <'kranach,

która pow

urodą

w typi<' fizycz.nym, h.1rdr.o P'>dobny do slynnego Burta Lan-'
en. t<'rn.

„?'.knlk"

je.o;~

~wicinie

sfil-

mowany prz z jednego z nnjbarclz1c.i cenionych hollywoodzkich or..crntorów Jamesa Won~
Ilowe'a. Clncmasco!)\lWC zdj<;·
da bnrwn<" nadnJ<\ wl ,le <:ksprc·sil fabult". W s11ml . tricba
to ws?.y~t.ko j..ik nujszyb<:lej obcjr.wć.

6ml<"rd7.ące

Poro"1ały

i

trochę

kannty

arkad na wybrz<'iu

Na cm~tan:u, który rl'kl~

muJe
r~tę

się

dewlzĄ.:

„Umrzyj,

nam", -0h<lll
dla balsamow -

J>07.A1$LaW

pomle.!!IZC'r.e-ń

nla i makJ.Ja7.u

zwł-0k

(czyta„Drodzy Nleobecru"). znajduje i;le
kaplica. z „Uknytowanlem"
Jana Stykl - olbrzymim malowidłem o wymiarach 15 na
85 metrów,
liśmy o tym

w

ixtwie~cl

NaJ\„iękMą Joonak ozdol11\
mlMta Jest kawiarnia ClintoCllnW!l careterla.. ('iena nie ma ric&'<>Ś podobnego
czywilicie n.a ca.tym świeci<'.

W ogromnym parku naśl:t·
wy11p ~
1;ccnerlę

dującym

łudniowych,

A

oświetlom 111

'Dt'(1rul.ml rozmll'SZ('7.0nl' 11:\o l:'Ctablice z cytatami ~
IUo
Pl ·ma. Swlętego I hasłami
wolują.cymt do ~~~kromlt-nl:i •
Pnyhy1<1.a opro·
' IMtynktów.
wad7.a się z ptetYTml'm pu
róm<"go rodzaju ,;1.llbytkarh",
prowadzi do katakumb, qd·zi·
mui;; W)l!łuchar ka„anla, i du
„Ogrójca". gdzie Chry11tu11
1)1).\l\l; naturalnej wh·tkool'i
m-Odli się u stóp skały.

n"·

u hi-<1714'
2'.gf.odniały
Pl"lY 1otoliku do pootnymu.fl' itratiA J><:k
fiilku,
br<lffLur, Ja.ko strawę dla ducha.
Kawiarnia ta moff! najlPJ>i<'J wyraża S<'n& <'~'" illz.11',il.
„kaltfornijkt••r" .a.a.zy\.\a..ia
Kf('(fy
WN'S'l-Cil'

ska",

