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biedy bogatego powiatu

Kutnowlanie twi<'rdzą. ł.e kto nie 7.na K utna, ten nic zn a
Ni<' ma nic prostszego, aby tam właśni<', na ziemi
J:utnowski('j uzupełnić życiową <'dukację. Przez kilka dni
po·małt'm wi<'le gromad, ludzi i ich spraw. Moje spostr;i:cżenia de d ykuję malkontentom l... optymistom.
życia.

Ziemia bez wody
Dąbrowice. Na polu jnkiś
chlap łt1Jl<lł kilofcrn ziem;c:.
Obok nlt>go chybotnla ~ l ę rrn
~ztyli ku łopnty kobieta, Z

rozb!lych brył wyłuskiwali
buraki cukrowe. Nie były
więi<r;ze. od dużej pl elrusz~i.
l'ick1elna rob0ta.
Cukrownicy twierdzą, ie
wyprodukują z nich tyle sa·

mo cukru. co w roku ubie·
glym , Cieple. słoneczne la :o,
na vcilo buraki więk 2 ą n1z
przl'l'1c' n. e
ilośc1<l
cukru .
Niecv dalej zagony zasiane
01.. miną. Na metrze kwadr;,t0wym nie dostrzegłem wię
cej. 1ak 15- 20 żółtych kici·
ków wvgrzebanvch na po·
wierzchnie ziemi.
Jeśh nie spadnie deszcz i
one uschną.
UrC>Qzajna kut.now&ka ~e
m 'a bez wody. stała .się i!llOwym stepem. Nl dtlwlę 1 ę,
w tym roku na Saharze notowano 440 milimetrów v?lldów. w Kutnowskiem zaledwie 257 .
Przezorniejsi chłopi
nle
Biali icszcze ozimin. Wystarczy im .• że 1.marnowali n -as1ona poplonów. Wiem, że
powiat kutnowski posiada
b.><iaJże najw:ększą w Polsce
ilość gruntów ornych. Łąki
i pastwisk.'l zajmują tu zail.?'"
dwie 8 proc. ogólnego obszqru ziemi. To tyle co nic. C0
roku siano tu dużo Pvpl,,..
nów. Brak zlelonej paszy rlła
bydła. w tym roku to gló•vna bieda kutnowskich roi-

Czy tak wyg/qdal bat w .. Savoyu' ·?

Clou sezoryul Bal Jesienny!
Zwany także balem samotnych. Okazja! Zamiast 57.U·
kać wybranki
z ankiety i
odbywać
kolejki spotkań,
wielka I jedyna szan a spotkania pi-zy~lego m~7..a lub
przyszłej małżonki w naturze. Grand Cho1x! Rewia!
Zaproszenie - 120 złotych .
W tym 70 złotych konsumpcja: śledzik w śmietanie. i;nlatka z 112 jajka. plasterek
szynki, oranżada.
Działo się

to

nocą

upojnq
br.
Było wesoło choć nobliwi<'.
Następny bal w karnawale.

z 17 na 18

października

OSOBY1
1) „Etatowi" samotni, kt6rzy nie opuszczają żndnego

b alu i

świetn ie

się

mi«:<Izy

sobą znają.

2) Grupa ch~1l l ganów łaeo
dnych krzyczą, ale nie
biją,

3) Znęceni nadzieją znalezienia wśród
blesla<ln;ków
swojego kiealu - wyraźnie
\\ mnlejszo~ci.
4) Konferansjer
aloo
sepleni lub też dano mu złl
mikrofo:i.
51 Królowa baiu, rozwódka, lat około czterdz.lestu
lkto tam zre zta wie).
6) Król balu - strahk,
J;'rawdopodobn!e ojciec dzleciom.

Nie nafttra lecz eh ~ s c· •ra
Zrobiq z ciebie? ma riaże ra
Konjec. Blady

świt

adzieJa

p

•

L

1n1ą

c

- Proszę pani„. z tei::o nic
nic będz!e„. Nie odpowiada
ml partner.

JACEK LEBEN

Chodzenie po

Contet li, refi"'c ory, kelnerzy wyk l111Jlo urn v. z:clki
\\..-padek - al <! ta'" w v o· cek nie UISZ dl). 0 ~·Je tra.
Btywl.

- I nie ma rozwodu, a
najpierw pqwicdz.lal, że ma„.
tt>raz mówi. że si<: dopici-.:>
bc;d<.ie starał .

rozżarzonych
węglach

- P ijany priyszcdł osta·
tn!o„. Mówi że dobrze za. obła a O!'l ubron !a
jcdn I?".>
porzadnego n 1e ma„. t t>ulów„. ani ko :zull...

' tak
Wschodzie

Na Bliskim
samo zresztą. jak I w Ameryce Południowej zamad1y
stanu. rewolucje pałacowe,
policyjne , i. wojskowe są
rzeczą

codzienną.

-

Składa •lę

na to cały szereg przyczyn.
a m. In. temperament poHtyczny ludności. Ale to, co
się dzieje w Iraku. to już
jest
powyżej
wszelkich
norm 15-mieslęczny okres
istnk•nir Republik' Irackiej.
to jeden łańcuch rewolt i
zam11cMw. Rozpaczą• p!k
Aret. drt.:g1 człow1el< rew~
l uci! ir ackiej po premierze

Kassemie. Aret opacznoś- karę śmierci. Wyroku jeclciowy przywódca praw!cy nak jak dotąd nie wykon~nacjonalislycznej
opowie- no.
dział
się za natychmla ·toKilka
m1es1ęcy
późn 'ej
wym przyłączeniem lraJ:u wybuchła rewolta w Mo•sndo Zjed1ioczoneJ Republ!k1 lu Po jej zdławieniu zbun·
Arabs!,1ej
Aref
to3tRI
Defilarla
krr1cal f ril
armil
aro·ztowany i 11kazanv na
fDoko?tezente na str. 4J
irad(~i" i 11: 1Johlizu Baodadu

Niech p:mi mu n ie po-
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I ura a 6.500
<-IVHl1llem do szl,nłY
Kiedy
~rednlcJ, a hyło to tui po rurr·
\V zej \\Ojn •" ~W it1lO\\'P.t. \\ł\Jl(O•
do znurlt1•111a tnl<I 11··
mat - rywlti1ar.la 1·zy lrnllur11~
łU'>tnf"RO
do
I dnchotl7ili 1nv
i.- i .f4•clna i druj;'n.
·wuio ku,
Ale wpr·io1I mu•i l>yr lrnHnrn.
Ilu 1·ói. 111.1!1>11' 1111. pn huyt\\ le,
A nawrt
skoro Je t rn lpą '!
dać
hrn tw;v
.t. mh1 t
i:a •hy
fr.I wl1or - to 1·0? \\il'·
małp
Ił w J i.dt. •n Id r 1171 „r1~ rh•J
odr wa•' or•zy 1111 I sl111I I" r<lo•
1 lrrow \\Il jr. na 1r.·
łownie:) I
t • li my

J \\'

ł 'Z)'

f „r.rr

lOf.

to

lllłtOłn ł•

prawi: kułl11•
zal Inia
r ? ocr.vwgd • hrntwą "'"'"
na m. 11 a nH1m1<', air. ~ tełr.·
mot.r. łeb rMWllłh'.
" zor< m
Tal w la<nl•• :r:rohił ntt11•r, m.1rrtuu·h nt1Jnowor11• niej·
J11c \
rorlkl tt·rhnktnl' I nt~n •
ze
whlqc I sh1tek, ktńrn n11\1 rl
Ili na to n1·h, prór1 h·llrn jP<I·
am naphal Jlt.
ktlorą
n J,
„M In Kampf".
tvrzn1~

,„,.

'le nalrtv tef 1apomlnn1', ?n
lyn111• nmrn l<ań~kl 1.1111 truktor
r kief ko mlrzn)'rh Hra11n, ''""
t. 1 oprzrdnlo \\Innie llf1trrowl
I, gd\'bV l!ltl1•r zw ·rlo;1)·1, h)I•
le r:zy a·
bv jr• o apo tl•l~m.
po toi rn Jwltury?
.Jat.1lh'l1~kl

Wlrslaw

m". s1a

all•;.v
z n wilłz <·Ją.
typu :rapMnlonn·h pu•
1<1ór1:v kulluni mlo•·
łlllcy.ińw.
r111 ilo clą ~u>.vt„go ni\ dla. do·
,_,·mJ1•nto. ,.now„, kolo-IO\\.Di~
<·,•utrnltu~ o•
rowr~ c101nv, srai,

kultur.;

1r~o

<Io

utlkt\rzuf·it•,
pnalkJ,
łTżl•wnnic,
1nufot·' 14h• 0 ,
Jofl(J\ ·k., tr.h•wi1or
J 110 nowi.' '')>Ili cz n lid ytuacJI
I ult11r lnrj rilowlrl a 111·'or\' w
przec \\fl'11 twl1• t•r<'go wy111 t•z
" ~ęnlk , Jnlcl111 b~· rn I< I 1t1

·„

• 'l
ni

rtlowll-ka

tr ol

h d1

potr?rłlv

nri;uJąc
1h~dno rl

tvch

tecłltHt'lO)-' t•h

a

1>1·nry.
naw<'l

wszntl.kh

udogoclnleu

<·o·

rt:denn• 1111 tyC'la 1·y1111iz <'YJn1•110
cztowfrlm 11r11cy, clor1; Jr<l·
11!

nuk przvp111nniP<\ 7„ znn'iwno
Jlr:<c<I pierw z11 Jak l 1>rwd drug ' nJn swl aton:\ <Io nurudow

o n11Jwl1·l·s1ej

łoiicl

11tlo1:odnlt>ń

t1Jch11lcznv•·h
ł o

1·od1lenrw110
:l'ycl
n Jwlf'I KZl'ln 211~yclu lll\'<lla
lemry. A jolu\ ur~i1•

nalct li

antykultnraln~?
rz„żuli;
df1ll
owl'j Gu I·
a wet lu lot.crc;v z
nel n>o J1ntr11flllby lepiej! Kto
byli
'trnwy
nic
10
powie,
Il órh kolcjpr11ncaml t rh
t}·lł•o
wlntowyrh,
nvch ttl'ZI
kaJzr•r Wllu I schoe111•r J\llntr.
te oni obllJ
ię,
le ok zuh•
In 11 win nir. najgor1:1sz\ ml pro·
wvnnla1ł,tiw
t ktorarnl non. ·<·h
na fwlt:J\,z:rn1i
i
t. chntl'znvrh,
sw;,l<·h
wśród
„CZ\0 rio('hłuni 11
rodalców, llltll·r "I'· priv tr"•
&.il sw1 I sr· w1•tnv w:1slk ~o 1lr u·
dw, ru.1.v
~1·
ł:'I dt.u•11, Koili
•lue11111e, kąp1t1 •I•:' pun1;ć <'7fl'·
ry r 'Y ni\ 1100~. a r1;t·<' Dl) I
co pól gn<11i11v. ;\limo !togo bn·
11aj1111wor2Pśnh•J ze kredon 11
0

matoria, spnlil naJ1wwoc11•,nlr.I•
li:tvn1 spo ulu n

h;cy

1111.1 t

<lO\\' tl
r oclkaml
rli~sląl
z
r1nlł u

"I

nie

Jdll\Ud71f•s'.:\t tv-

I o'i•·dll I wvmor•

i a.inowoc•.1.e. nh• J·~~' rui

k1U·11·
tł'f·hnl<•in} ml
milionów rudli, w do·
l rh tlu<„·tu wytaplał
my Illo.

Trtrba

tlollal'

n11j11owo<·11•łnl<•jsLyn1

takJ.„:
posobt•m

t~chnlcLn

·111.

\\'11•,raw Jaźtllyi1 kl ~!łraz n:\
p.t.
11rf~ ltulu
•wrgo
por7.,1tł u
rn1~wl1ja"
I
„Ur bi ' Popie!
łUSllllllll
I~. 1•' .11·•t w
rll\\ 11łl
do inule- burdt. !!J „po u;pow)o1i,
ho \Vlerz,y w lol C'J'lowi<'ł\a n,\
nlt••·h>l!
I lc;,yr, a Ja wątpi(),
mu bl'<ltll', Je~t mllulszy otlu
Tylko
7h1tl1t 1 nla,
111 1
lnn t•.
1•r1'Jrz~·Jnl\" &IQ nłrro trJ Jri;o
„pn•
\\' •41ni<•w11
po 1<,•1town ł'i.
tJ!lzl a z I sl11tk11" (do town',r,IJ.
J)i\NhlS/t•lc
tf•n
'Jt·hy
\'.Olrtlh •,
znrnl.1 t
kultur<:
J 01Ji1·r, l
lilii I w11ro I 2 IPll'Whurn. I
gdy 1lu t•·i:o auhi 111: Jr•11·1r,
nit• b~lł1łl•
tl'! ów 11n lu•"'"
„b z JJRSt\' <IO 11:h<1w, hn IJl)'•
dla" (do łownh•!), to wło.śrlwlo
hedrlr
pr wa jri:go ,,J • ultur~·fl
zal t\\•ona.. l'r1~ prunina uti to
o ego 1. 11• Lll'J:O \\lei u \~lrh·

„

kiego

analf.1liefl;, wr;11·;1J:1rri:o /
PrutoJRC'h
w
S('/.()OOW.\ <'h
r 1.r.i;:ncłdt-n1 n:\ .tłnteł d•·wl1c·e,
(cho<'
nn nosir.
, blnuJ!lurnl
w1rok rnlal jak wnlHił), Ow tt'·
1:1\rf'k t nwP hłnoklf! uważni tł\

rohol

\\'Ykła<l11 ~•• ,

kultury.

/\I<-

f'z\'tnł

urulnt '1 no, WlTlerał
oo dn\•1nr1nu w vakc•.

nadal

nit•

1A.W'\1t• towar:1y!łil'Y
Aul-.<'ł"'.Hł\ ·i
pcwnei;n rod11ju t•-h·~L'.\ 1n1. t,'e•

„,„

„

..

„Nie nas chrzan~bujdzić
bujdochrzaneID''

w cuda, ale Jn>·
wirrzĄ
ni~
diy1\ kl wlt'rl)', 1wdohnl11 jak
oduJr/11ws,y
kt•ira
hah;lo
hld1• l"leży<'a n:i Jl'llnv111 / 111„

perspekt1J11•, jakie rzqc jeclnak tv luclzkq tL'l/rO•
fl'n
przytaczam
przecl 1csplilczes- zumialmić
11q 11aukq pi.ml Maricrn Pi<'- c11tat z i111111ch powoci6iv.
Chodzi mi o uch WIJCC?llie
chal:
.,O, co za buj<iu z chna- miar11 a11acllronizmu, jakienem! Nie na bujuć! Nle nns nm ulegt znan11 poeta. PrzuNic nas chnano- pomiria mi się w t11m 1110C'hrzanić!
0- nw11cie list, otrzumali.fol)J go
hujd;:ić bujdochrl.lłncm.
t'hrzaniona bujda wr1dc nic ocl pew11cgo czln11.,ieke1, który
je t lepsza od obujnncgo 11ic wierz11 w to. że ziemia
chrz.anu! Prędzej Amazon- kr~ci się wokól ",, lmica. No a
ka v. padn!t• do Wł ly. a Wi- Marian Piecha! 11i<' mderzy
ln do .Jang-t e-klangu, nim w sputniki. póki mu La;ki
Juklkolwick cz.łow!elc wylądu nie pokazać, lub jr>j pch/11.
je na k~lęzycu - 'larówno na Zaa11gażo11·anie pch/11 w nautlłm pruwclz!wyrn, jak I na koll'e dowoclzenic 11•11daje mi
Bo ten się w11jqtkowo trafne, pcl11ż
tyrn sztttcznvm.
jednu
tdadrmw jak
ISZl l1('7.nY księżyc I CZIO\t,;iek na nirn to lei. niezgorsr.a buj- pcll!CI jrst z14pcl11ie nie1wd11 z rhrzanem samozaklunrn- dolrna de> clrnrtiej. Niepokoi
nego i ·nmooclurnionego XX mnie w.<zaJ.:.że taka moiliwieku. który od nadnrnuu wo:ić - CZ!/ poeta 1l'icTZ!J w
mqclro~cl i wiedzy zglupin t. łstnlcnie No11•('f10 Jorl~u? Crit,
przekroczy! granicę zdrowego że uazet11. radio, Jotorcportcrozs;:idku i l\larn1ł na głowie! rzu, CZ!} telewizja W:.pomina-

7. okazji

ocl ·10111/11

c•hc)w ko.;t'irtnyrh 1 kr1yluu:ln, fr
to t'U<1. I nł<•kt<1r1.y nwh•l'lyli w
it•by był
trn l'Ud, ho t'l1d1•ll,

rud.
„-r1•1<•wl1or -

to nul XX wie•
powiada .Jnid/:vf1~1<1. On
IHt" konlf"('Lnle jalul c1łowłP"k \\ .tr.Y
11otnrbu.lr rud1hv. li~} to fr t
('ht'<;
I t'h rud1)\V X." wirku!
ir tt>lC\\!l1or nw
gn 1apr.wni<\

le n.
t~·~, zm tł'f·hnlld zro<11.ll
tl„ nh'\V(ltpllwlP. 1111łliwlajqr •rh
fl'ZUltat<lw w tPJ rllll'llrln'.e wie·
1
n1c" nw
'''''· Ale "'Y to „w I>łłc
Ot\.ł•
Jr~t anl naJnoW"il.) in, ant
t•m kos1t~m za·
<llh'Jc Ir.
\\ lł."1<11.
nułL"tn
wi•~l<.~.ryn1
pótul<·nl w tnn\'ch dt.l<'d1lnn<·h
Mimo lo, Ja 1u-zrd ~n1lny m z
wlee1 v·: 'l'c; wła&;nir? tr-o'<lu: wy- r nlrh, ~ t\ 1'11 C'lHlow nll' I h:lrn1;.
r:lllh•m w mojej ;11r1ohl~nl')
l h:lcnąłbvnl nłltn111~·1"1 pr1t·d La·
n. twrw~o·•
„notatre
r:rc zt;\
ldm, l<IMy hv uwolu•I lud~.1w~1·
nvrnca.111c
luty,
przrd tr.em.i
od katana, t::TYJ>V, raH:a ł wzłl·
uwage n~ ie '"lstr. irnuJr\f''I
Ja i dh u. Id
mortl1iw.
Jrmny·ch
proj1•1<to•
tnl~1l1y
li · 111·opori-jr,
widii (•11owll'lrn nn l<~h:iJ<·u, a
Jotrrn na 1"11;; •r, a
wan\'m
nie włdJ'ł ludoi.«~n·cłw un ;th•nti.
nauki wohrc tra·
hr.u1ulnośl'ią
'J'yt·h wła ' nlt·, h.ttJrv<'h "ttac" ,u\
l'1111rób, j~k
pł,11·yrh lu<11ko,r
\l~vdat~I< r;,:;uo 11n1y;·h, ~•·hy ·1<11·
gruillra 1 r:1k,
J· tąr, i:rvpa,
p'.~ H·l~wiL<>r• . 11tno tn kultury
Juk wrr '"'" ln•tynkh· hrdoh1\J•
kupił nh· rno~ą. ;\ J11id1yr1~kl
lll~'J ą·
srtoh•c·/.etl~twłc•
\V
f"7.C
11ł11h'Ro z
tyli o
;„
twlrrdtl,
rvrh 7~hy l uty 'aJ11rvrh t1•1..,..
„kultun\ maso\\'n/' Jr:!iit ?h', 1.e
Ila>••
J; 111/~n•k>
li·
\\lzorn.
,,r11botnl1·y nie kup11 l•1 t• l<·wlio·
ml wit•rz ·t\ łe tPh•wł1or :i"hawl
rłn , gd'.\"1 hra1<ll łt• lin 1u·zc•wlli:•
~wiat. Ot, powlnda, hrnhia Po•
nie po 1,.:;oo Jłotyc-h, cło pt1łneJ
11lrl ni" wl<'rr ·I to lat tr.mu w
urn .„. .\t'h, Jal<i(• łatwo nuhyć
tntl'k p~r·owy na Wl'I"• 11 l"
kultur<:. Wy·
I ro111ow<7< <·hnil•
ntn wi1•r1:f: w lot ł'J"łovdrlcn. na
trll•w1zn1· > Jrrl·
mir"'
st11rr1y
J•·dnnk
lt6inlł"a
I sł '/~·r.
unk ("l\yha C'/Slat', n 1nołt• tvl·
f\
Poi,h•lt•n1
hrahlĄ
rutc.:11.t'.''
,,t,r1Pln<>J„.
1lr.1cJCli\da~
lH>
n11t:1 jl'St IR. il' on trn 'tatrl<
I W"tY Uc.o cł:lh;lti ~aPrawda?
parowy whl1lal na Włiilr, 11 .1n
!111,11·
pl~t.e
Jał<
„1„rhnh-1',
111rj
te•lt•wl10„
/.
c-złowh•l<.t
t~,::o
wie ,Jairli.y11,1d, hlMa I na k<I~
r<'1nn na. hslt;i~·,·u. Jt.·!'t~<·1t• nle
?n· tratla, mimo 11rotnstl1w ł\la•
ani na1wrt J,nJkł, nnl
Widzt•, riana p·,„t'l1at"u• .\Ir> nlfl, nie
naw•·t 1whty / 1.njkl. Ałn .In~·
}yC':lf!
Pr:lt>(·lw11l1•,
J)rnwstuj,~1
dżynsl.l jn.i wld1I., bo on wll'•
na.lgor~cr J, Żl'l>Y nlr t ,-1ko
jak
rzy, bo on ina poln:Pb«; wlarv.
altt nawi't tiiant ,Ja>·
tc•c·hnłl·a,
nlr. wl<'I ><:, tlopókl nll' zoA j
tr;ifil Jnl· 11nJpn:d11'J
di~i'.-kl
hnr1f!. Air. 11onkwa> on wtrr1;v
narn
O 7c•zt:d1llhv
n: '"'"'iC::t3'.l'.
Ji.s1ar. nie mn..
w to c1ego
prn·na.lmnld 1.11< gh:llol<ld1 raJ•
upo,9·
J••J
i
kultur/I'
waża1\ o
,,·ti:c '''ojt• Wlf'r1c-ni'• podaje 7.a
~.:;oo 110·
sz•••·hn\o~nlu za Jethw
rzr<'zywl~to ć. Whrr.w ostrotnvm
tyl'li.
poatr.·
~ mlRro<laJnym opiniom
powp·h """'n\•rh :i: f••J dzl~d7t•
Tyle na ra7lr m•un <10 11owl~
numrr
tpatn odpowh·tlnl
d1rnta jako h1mrnnl•tn, którego
ny
aymboletU Jest lu1h1ika.
.,Nowej Kultury"), Do cl urunl

.

JAZDZYNSKI

się

niemoiliuiiajq row•6j pratrclz1wej kultur11, a Rou.ę.ęeau
cloc/all'al, ii 11a11ka i technika
to w11m11.~l osz11.~tó1v i ywa!ct-

cleli. nd11byt to Piecha! powtórz11l na poziomie swoich
prekur.~orów! A 011 sobie tak
po swojemu, na zasadzie roz11mo1l'a11ia -ziemia to matka nasza, matka to anioł, anioł to strciż, ,ętróż to mnie
clo1riódl • 7>0rlobie1ipi 11·0 st1rn między moimi por1lqrlami i Ilitleru. Jakże tu djj-

sl;: uto trać?
Nic znajd11Jqc tedlf pou·odó1v do duskusj1 propom11ę:
1. Uf1wdowac' dla I\larir111a
Picclwla ,ęf11pendimn ner u·11-

1

0

jazcl (kto 1de, czlJ mu w koiio to nie chodzi) clo Zll'iqzktt Raclzieckieao ł lnn11C'l1
kruj6!1', ab11 zobaczy! i uu•!erz11ł w ist11ienie sztucznych

cu

z
porozmatl'iał
księż11cóu•,
naszego
lnclimi
nie mam racji, to mn- jq częMo No11·11 Jork, kieu11 dumnymi
zecle ml w roku :won dać ko- go Maria n Piecha! 11i1° wi- meku." którz11 prZ!/fl01011>ujq
pniaka w c7.U 1.k~ albo w ;i.e- clzial? Jaki<' tit cl11sk11to11•n«? się do ;zdobt1cia k.~iężycc1. IJWmritl'iCl mi poctn-lnureat, 1Lierz11 tl'tedy w Nou·11 Jor:;:,
bro". (,Kronik.a", nr 19
lwlt11rq z może się na 1t'et przekona, :!e
pomie.ęzalem
że
1-16.57).
Warto przv okazji cloclać, ?e ciru·i!izacją. Pr;:ehóg! Tego to 11ic> XX wi1•k 1est taki „suniepo- tnoocl urn ion y".
pom!e.ęzac'
tv t11m samum 111.wll'rze, 1w przecież
pocC'ie oclpoZakupić
~
tej samej stroni<'. uromil Ma- clobnai Pomijając już nauria n l' i ee/w l Il rab i e(lo l'ovie- kę, każcl11 roz.~qclnlJ c2lowieic wi<'cl nie książki na ko.ni re1a, :w jego u·rogi stus1111<'k clo 11z11aje fakl!I k11lturnl11e na- clnkcji, ab11 się dOll't<•clzial, ;e
tury c111chou·P.j i matcrinlncj, kultura i teclrni1<a ~tariou·
TICIUkf.
można to sq po prnst u cl tri<' st ro1111 jecf110.~ć. WiP.rz11m11 tv talent
cµtat
Potr!JŹ.'Z?/
odrobi
Piecltala,
pri11toczyć z prostej tro.,kl o trgo samego medal u. l\ ie mu Mariana
i frbrn ś111ietncr10 k.ęiążkl b<'z clnikanii, b,..z 1ióltorairiecz11e opófof.enif:'.
cza.ęzkc;
na.'l'zego
:i. Ni<' wy.q}lac'
poet11. Te części jrao ciola cicrpli1l'ef10 paplern nie by11ar11no11e łoby felietonu Mariana Pil!- poet11. pod żacl1111m pozorem
11wc1l11h11 zoMać
poriietrnż cllala. Ou,szem, ponad rl11'ie- nic tL'l/.~lllac<, w przl'strzi>ń
przedterminowo,
sztucz11e k.~icż11ce sz11buJa 10 .frie lat temu pisał Huskin, że kosmiczną. Ktqż bv na.~ boprzcst!l'orzach jut dzi:!. , Wie- postę1>11 1rnuki i tec/11i!ki 11- wiem zabau•inl 11a Id ziemi7
.Jeżeli

ii"'•••••••••••••••••••••••••••••••• •=-1111•••-••••·• •••••••iamaz••••••••••••••••••••
Prosty humanitary1m dyktuje zwykle rrdaktorom moralny obowląwk ehronlrnla
autor1iw przrd ośmirszt•nit'm.
• 'it'! wiem, NYm na•aził 11ię
• larian Pirchal redaktornwl
„Od •Io,:<;\ ', ii. ten uznaje za
.fe1ro
drukować
sto owne
rz<•ez: „Kultura. za. 6500 zł"
i w.vstau·ić w t<>n sposc1b za.·
slu:i:ont•go poetę na śmird1
JJttblit•zny. J\fo~e zachodzi tutaj odwrotna s)·tuacja, Iż red ktor nie. elwe nara:i:ać siei
l'ic•chalowi? \V takim razie
trudno zrozumit•t\ czym nal'<l'fili sit• Cz~·telnicy, kt1irym
podaj1• on mało wybredną
trawl'. Tak t'7.Y owak osobliwa ·demon tr.ne.i;i „humanisty, ktcirł'A"O :\'mboh•m J!''it
le ią:l:ka" pozo tak dla pr11·rir,tnt'lt'O iimlPrtclnlka z.Ja.wikirm niewytłumaczalnym.
Plt•ehal podt>JmuJt> poll'miki; z frlirtont•m .Ja:l:d:i:y1ikil·go, po tuluJącym unowoc·ześnienle sposobirw upowszt•t•hnlanla. lmHury 7. pomoc•\ t.1kit1h środków trt·hni«'Lm·ch jak frlc•wlda - 7.
po7.ycji... „ohroi1cy kultury".
JcRt to kia yer.ny przyklatl
dyskur u, w kti1rym Jrdcn
nlClWi O W07.ie, clrugi O kozil',
11i1·rw11zy o ehlebh• - drugi o
nh'bir.
Port.i-humanista. - !'lymhol
po!wi<>r<lt.ajqt'Y lubo
swo.k n•sfawlt•nlt' z hrahlą
1'01>irlt•m - symhciłrm obsłrn
rnnty1.m11, daje t'owód wąt11liwe.I umle,iętno·ci obeowa11ia z trt śel:\, podriwaną tradycyjnymi spobobaml upoksiążki,

ZBIGNIEW CHYLIŃSKI

TĘPN

DO MU,ZEUM
wszr<'hniania kultury - tzn.
telu1trm. l\1i1wiąc wyraźniej, poda wyczytał w frlit•tonie .Ja:i:diyi111kiego rzeczy, kt1iryd1 trn nigdiie
nie powkdział.
drukowan~·m

.Ja:i:d:i.yi1sld powiada <'X·
pre.ssls \'erbis, 7e. „pi>ki l>t:dzie istniała potrzeba. intymnt'go, Jt•dnostkow<>go orlt'ZU·
wania. faktu kulturalnego,
dotąd l'siążka pozo tanie poważnym ełem1•11!cm oddii:tJywania, a wi~c w przybll:i.Pnin do koiwa liwlata", ale fr:l
ksią:i:l:a. przr. tała być clt•mrnh•m oddziaływania kulturaln<•itn .it•tłynym. Poeta,
mi to, ze Nl\ lndo:i:t>rt'y, I :l:e
IJltlP.r palił k.·ią:i:lci na stosil•.
.Ja:i.d:i:)·11ski powiada. :i:t' w
nasz1•j 1>rakh·cc u1>0\\'SZrd1·
niania. lrnłtury t'i<\głe stawia
i1: na automa(.vzm diialania
d'r u k u,
książki (w llt'nslt•
na Hogu, w sensie śrotllrn. a
nit• lr<'iici), nit~ tlo~trz1•gaJ;1c,
l:l: ludzit• i:·arną si(! do tal•it•h
dt'klow11y1·h i rfl'kt;vwn.vt'l1
środków masowej transmls.11
Jak itadio I t<>łcwlzia. Poct;l
na to, il• mał1Ja moic trlt•wi-

:rorem rozbló łeb. Wrl's7.cie
.Jaidzyń1;ki radzi dz i a I a kulturalne·
cz owi
mu, by zrehci I (dosłownie):
„e1ęśl'iej odrywać orzy od
ksią:l:ki, wychodzii· poza za.czaro"" any kn\g : w il'tli<'Y i
związać swoje cloświadt•zenit•
z noworzcsnymi 'rotlkami ukultury".
powszeehnienia
Poda. na to. :l:P .Tał.d:i;yńskl
namawia lud:rl, by nie ezytali kslą:l:t'k, ŻI' „zapóinlonv
1rnhlil'.1o·sta" mi<>sza lcuHurę z
c:vwllizacją i w 01i1lt.' nit•mal
frt.vs„:vsta I faszysta. To 011tatnic posądzt>nłc zawirra.
si1• w ro:rlirznych przypomnit•niarh Hitlera i szczt•gółirw jt~go biografii.
Oezywiśeie, w .świrtl<> powyi.szego nlr ult'ga wątpli·
wo~ci, ltto .ft-st zap1iiniony i
to mocno. Ni<'mni('j skoro p.
Piechal uraczył na!! garścią
truizmów, w dodatku, nie
zawsz<' logicznie 7.1•stawło
llYl'h, z czt•go wynika, 71• ko<'11a truizmy. tedy mu na konirc dla równowa1tl ducha
zaaplikujmy Jedt'n truizm.
Słowo pi anc jako środek

mlędzyludzkll'J

komunikac.11
i oparta na. nim kultura 1>rzerhodzi kryzys, Sztułcę clrukan1ką, swego czasu jedyną.
i najdoskonals1ą forme poro7.umiewanla się międiy łudi
ml, zastępują. a nawet wy. rodkl doskonalsze
pit'rają.
trchnlcznll'. W związłm z
tym faktem rti:i:nl intrh'ktualłści różnie oct>nia.fą sytuację

dzlsirjszego Pi!larm I różne
zarówno jemu jak i kulturze
Chriroku.ią perspPktywy.
!'ltophcr Logut~ np, rysuj<>
poprzyszłość absurdalnie.,
wladająe, Iż Jt•dynyml książ
kami jakie powstaną w uz:vciu, bedą książka tf'ł<'fo
niczna i karta. rcstauracy.fna.
In łynkt 11amo1aehowawe:i:y
każe mu proponować instytu-

komunlltar.jl oprruJą<' diwlę
ki<>m I obrazrm, wykszlalogl~<'aJąc tylko 11aw. k
da n i a ni<' są w stanlr za• stą1lif trrścl r<>fleks:v~nyt'h i
pr1.<>:hwaindywidualnt•go
nia, Jakie daje cz y ta n I <'.
Problrm splycrnia sztuki,
Kroi.ba aintelrktuallrmu, 7.U·
bożcnia kultury do wypran<'J
z wszrlkirj mylili rozrywki
trmpf'm
zmi:czonych
dla
oczy·
życia,
WR}>ółc:iNmrgo
wiśrir, istnlrje. .Jrst to promy~llclrll
trar.lący
blrm
w zy11tldrh krajów od Alana Prycc-Joncs'a do nas-zrgo Kisl<'la. włąr:mir. .lrst
to wszakź<' problem wyJ>rłnicnla radia, filmu I tl'lt'wizJi odpowiednią. produk<'Ją art:vatyczną, probl<>m kh
poziomu trt•i;clowc1to. a nic
kwestia ich „antykultury".
Ostateeznir, ze powiem absolutny truhm, r1iżn~ bywa.fą.
lcsiążki I tt'chnlka drukar11ka,
podobnie Jak radiowa i tclewlzy Jna, różnym r:i:et':i:om
mogą słu7yi'. Marian Pl<>t'hal,
który przypominając Judotrr('c1w Imputuj!' .Jaidżyńskll'mtt
ksiąikożerstwo I kulturożl'r
~two, albo udaj(', żr tego nie
wie, albo istotnie nie wir.

c,ję „żywych ksią:i:t•k". mają

Co do Jego wiary lub niewiary w lot na księżyc, to po·
wstrzymam ale od :i:rnuJący('h
lrnmrntar:1w. Zasłużony porta uparł się. by Jt'!IZC:l'I' za :i:y<'ia. umieśeit: go w muzrum
generałów.
anachroni7.mtiw. Tuż obok
.Tako rzclcłt'm jest to pogląd hrabiego Popi<'la. A nil Plrabsurdalny, jako :l:P. owe do- chala, jak wiadomo, rady nic
skonałe środki nowoczcs1wJ ma.
cych utrwalać dotychczas
napi. :>ne. warto"ciow<'. Oo
te.I akcji .• ż~·wych ksh\7rk"
proponuje 7.aanga:i:owai' emerytowanych dy1>lc:mitów

I

J•1ł

SFINKS
zy ZWIERZĘ

OM OWE?
O czym marz • dzlrwt'iyn.,
lt't'I <1 ra lać zacz ·na'l - PY·
tal 11 wlcn tary a ko zm· r·
ny ·zł gier. Poclohne pytanie
arz 7 otlr owan11 dwupklo·
wo kierował „Głos Jtohotnizkohw.f.
ttv" 110 młodzlet~
Ahv ierlnak 01lpowic·d.i. nie
vnaclła. zbyl szlaA,:icrowo. n-

!IW:\ anklete w 1kl li' p:ortanla. doh·r7.1\rt' oreny 11rzr.·
szlo cl, tt-ra:lnle,fs·lo l'I i pr7.:V
w aspl'!u·le b~·lyeh,
sdośri
oht't•nvrh' l prz~· złych o ląi:·
nic:<· PRL.
Otltlld „<ao~" drukuje wvprarowanla urznli1w, ktlirc
- .lak to w~·1>rarowania troche s" s7.r:r.ere. trnC'ht~ WY·
I olorowanl' i opf'ru.ląre 1·zarno-hialq11i harwnmi I 110
cw'ti da.ia ohra1. iC'go, ro
mlodziei: my,·Ji. po c•t.t: <·i n~
t1·i:o, 1·11 młodzll'i; my li. 'ie.
11rz.v takiej okazji trzrha
my'l<'i'.
W umie Jrst tu h•ktura
mutna. Smutna. mimo :l:e
1111tvmlstv1•1nle rallo~na. Z
tl'.f 1lwoi tośei uczuć towarzy ·zacych percepowanlu po·

mle znan ·eh

w

„r.toslr"
slc;

wyprarowa.ń. oczywiście,
w~·Uumac·ze.

Minął Już okres. klr1ly oblPROWym w l'lllhllry:.tyrr.
był obru mł0<lzlt•ł.y poi. ldl'j
przvkro.fonv 111\ w:rtir drobnveh <>IUarn~·<•h gru11ck <'Y·
l(llnl'rli studi"nCki<'.f. StworlO•
n1• wówczas monstn1111. ktcire miało sic zwać nowym
pokolenirm PRL - hyla to
t.vlko odbitka tyc·hże grn11rk
o bardzo oi:-ra.ult·zonvm 7.<l·
si1•i:11 promieniowania i to
odbitka demonirznie zdeformowana.
'l'wór trn w~·morlelowanv
pny tlomorv atramt'nłu na.
wzór i pollohlri1Hłwo ritcr<>ch na. krzvi młodych ludzi z brodami, stwor:-)'I z ko-

lei wył(leinle pole tlo bojow1•go dema<>katorstwa pod
ha Iem „nasza młoclzlr:i: ule
jrst taka!" i\lt• Jaka Ir. t na11za młodzież? Stanęliśmy w
. flnksa.
nowrgo
oblkzu
poprosił
„Głos Robotnle7.Y"
wlec 11flnksa, źrby prlcmciwll. Rł'ink-. ur:rynll to z opomory gla.d10hotą, przy
l'iC'11 w)·pra<·ow1mek I oto
tan1;lo 11rzrd nami „zwierzę
bartlzo domowe".
„Zwir1·zc" to 1>0whtda., rozpi~awszy rzrcz 11\l ·h'lr i:ło·
·im'. 7e kil•clyś l>Yło nit•dohrz1• w rol:ce, a· teraz jr t
)C'pif'J.
Pr7.ykro ml, l<>cz nic moA'«:
takit'h 11111lc111ań uwa:i.ać za
sukrt's propagandowy. (:\'lło
dzicż czcr1>ic te wicd7ę już z

clruglt'j reki). Zbyt są one
jednak trnistycznt' i oc·zywlstc. Z błei:iem łat obraz
przrs:i:lośei coraz mniej nadaje sic do pełnlrnla lrnntra.stowl'.i roll ctla. lrra1.nłe.ł
s:wśl'i. W ZRRR już w „Krokodylu" ml<>~llmJa ta('y propaganrlyśd, ł1tór1:v powiadają agitowanym, ie za caratu
gorzrJ. Ek~ponow nit>
było
ta.kkh oc•zywistośc·I w 11ropagl!11tlzie Jest wyra:r.em nirwiary w zdrowy rozum oclblorry.
\\'re 7eir nasze „młodzie
:l:ow<' zwirrz1;" powialla. że w
przyszłosei bcdzic .irsuze le·
1>irj. Co o:ma1•1.a. owo •. i1•1;zcze łt>Oil'.i"? Meclmnil:ac.h\.
i
h-al,tor
elt'ktryfil<ada.
trlcwi:;.wialło elrktrycznc.

zor i motocykl. bita droga
lcino. Nil'któr1y doda.ją. <lo
tych cudiiw K!'llę7.ve I podrtiŻI' kosmiczne. To ostatnie
r:vtualncJO
Jest złożenlrm
ohowiazuJacd mopokłonu
tlzit'. Zbyt dolrko jakoś ocl
drogi I kina <lo wrt'kendn na
Marsle, ahy powai.nlc traktować oba rznmikl jako rlrment Jednorodnego m01rzcnia.
Dlar1ego w:vnild ankkłv
owe
:i:e
smuei1? Dlatego,
11rzewitlywanla mlodziei.y ""\
zhvt realne, zhyt pokrywają
sie z cloroda wiell:r.ą o tym.
eo rzec,zywiśt'ie. prawtlopodobnie za lat pli;tnaśeie nasta·
nie w Polt>rc.
(Dokończenie

rw. str. lOJ

c;N
·-~>(/)

· - O:::

~ cQ

z
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(Dokoń czen i e
wie.

że

•

ja tu na

mówi.łam.

paini

niego do
on
Ale ze mną
Może

jeszcze

k1edyś„.

t.o

nic nie będzie. żeby

już

się

jakiś

zn<1laz.ł

mężczyzna

ponądnv

o1 razu i

7.

mie-

szkaniem„.
-

Był pa~

racy,

ooś

tam
mi

trochę porobił, maszynkę
zreperował

i

żelazko.

- Pootawiłam mu pytanie: MówiS'l., że dobrze zarablnsz a co robisz z tymi pienięd7.mi? udidadam na k11t'lpi:iw.cdzi<1l-mam
t.eczkę ,!i.1.ż 10 fy··3~y. To przyin;eś
1110
+ę książeczkę. l więcej
n.e ookazał.

• •

•

Monolog <'iągnle 8'ę be%
przerwy, tylko cza!le!n zmieniają się wykcm~. tr7!A •
.Iuiją dr1.wl. nl~kiedy przy·
chodzi zapr06wnie z a &h~b
- ktoś S?. t?ęśliwle dvbll do
bnegu, ale ;;araa: chną &1~
p~'li'lą
dziesiątki n<1wych
<:ych z.a w.szelką ce;1' uwieńczyć życie celem - za~rzeć m'łłi'P1st-.vo. Nie odstrasza l:h fom.a pośredni-

ctwa matrymonlalnego, droga
Chcą

sprzeda:!:y".
„kupna
tak - bo Innej droa,i

zabrakło.

W społ~ń9bwle na!!eyTil
7ll'l.aJazłoby się wiele przectwstawnych sądów na temait dzlałalnośoi biur matrymonialnych. Jedni będą je
uważać za siedlisko rozpusty, inni za brutalne zaprzeczenie „normalnej" drogi do eu.częśC'ia, za profanowan!e ludzkiej miłości. Inni
spojrzą na ludzi korzy~tają
cych z usłu.g biura z politowaniem - jak n.a „kale.kl
żydowe". Znajdą si~ i tacy,
którzy nie !:>postrzegą nlc
w pośrednictwie
zdrożnego
ma.trymoni.alnym, a nawet
będą chwalić zawarcie mał
jako
zeństwa pl"ZC'Z biuTo
IW.sądne, wie się bowiem od
raxu wszystko o sobie z ankiet personalnycll, nim jesrzprzybierze
znajomość
cze
wyraźne

Wyboru miss baht ęamotnych . W ostatniej chwltl W!IZl/Stko
~:ir: „p1 eicrncilo rlo oór11 :1oua nil" i m1~s okrz11.<ni1;to pewną
panią, o której mowu pod nr 5 (patrz tekst).

le la
W ciągu trzech
łalności „Swatki"

wstąpiło

w związki małżeńskie 220
klientów biura. co w i>tosunku do ilości małżeństw zawartych w tym czasie w
Łodzi &.tanowi około 0,5 proc.
Kto pnychodzl do „Swatki"?
ZaTaz po otwarciu blura
:r,ac-z.ęli się tam ci&nąć ludzie
o pewnych ułomnościach fizycznych lub p9)'chlC'Zlllych
un!em<>żl!„
zahamowaniach
wiających zawarcie małżcń.

fornw.

jest mn&Jtwo, a
ich wypadkowa daje w sumie to co społł!CZeń!Jtwo ma
aktualnie do powiedzenia na
Poglądów

temat

lat dzia-

mał.żeńatwa.

SOCJOLOGA

Przed trzema le.ty kilka eę istnienia obok innych,
wybrania siebie i USPC>kajanlem się,
8J>Otkań w celu
zwolnionych 121 admin.- „normalnych dróg" kojarze- sobie przyszlego małżonka.
przekonania.
formą
jakąś
że nie pominęło się żadnej
biuro , st.racji z.a.łożyło ze,,pół sa- nia małżeństw. _
szym
Nie !lldarz.ają się tu pra· szansy życiowej, nawet ta·
matrymonialne stanowi zja~ mopomocowo-usługowy przy
„biuro" odstragza wie oszuści matrymonialni. klej jak zawarcie „gorsze·
Naa:wa
Zespołów
Kobiet.
Lidze
marginesowe.
wisko zgoła
fakich powstawało wówczas wielu. Tymczasem łódzka (Był jeden, a.le widocznie go" małżeństwa z mężem
Twierdzę to w O!Pllrciu nic
tylko o rezultaty dzialalno- . wiele, a zajmowały się one ,,Swatka" mieści sl1: w Pry- spostrzegł że me ma czego czy :l:oną z „pośrednictwa".
watnym mieszkaniu, niczym szukeć i prędko się wy- Dla innych ważna jest spogłównie chałupniczą produKścl biur, ale przede wszyi;tmajteczek nie przypominającym prz.y- niooł - łupem wilka pad~a sobność do wyżalenia stę
ikim w oparciu 0 znajom.>Ść cją dziecinnych
czy za·bawek. W krótkim bytku biurokracji. Za biur- tylko jedna owieczka).
nad swoim życiem przed
sPoł8"·
warunków naszego
okrcs:e „pr\)6?erity" wszyst- kiem królu.ie ur<>07.a pani
paniami ze „swatki". A nRczeństwa.
zawartych
100
ponad
Wśród
kie one z reguły rozwlnęiy , HaUna - szefowa interesu.
wet i taka możliwość to
małżeństw l"O'Zwiodły się tylże
Po pierwsze: społeczeńst się w samodzielną „prywat· Niektórzy powiadają,
czasem bardzo wiele.
wo nasze ma chall:'&kter tra- ną inicjatywę" I w przewa- jej osobiste wa.lory nie są ko trzy, co w jakiś ~b
dycyjny, co znaczy, że duźą żającej większości po pew- bez wpływu na popularność świadczy o tym, że kandyda•
•
ci zgłaszali się do biura
rolę odgrywa przynale?.ność do
nym czasie zbankrutowały, „Swatki".
„w powai..nych zamiarach"
Zespół, o którym mowa obecokreślonej icrupy społeezncj
ia papular- (jedno lll
Właśnie kw
rozwiedzionych
pomlnięty.:h
N dzieja
i Jej mniej~"Zej komórki - - n ic 1.ajął się pośrednictwem
usamo- nośc:. W czasie trzyletniej małżeństw zarejestrowało slę przez.
matrymonialnym,
dobieraj~
rodziny. Ludzie
Małż ństwo
życie.
zarejebiura
d7.iałalnoścl
„Swatce").
w
ponownie
dzielnił się pod nazwą ,.Sw'l"
się oomi Według tych kry·.
wbrew przyjętym zwyct.fl"
1200
ponlld
tam
6ię
slrowało
'lki". i ... d,)Skon.ale prosperuteriów.
Altruizm wymagań wobec jom, Próba zadania kłamu
kobiet I około 800 mężczyza,
je do dziś.
żony
mę.ża c-z.y
przyszłego
„normalnej" m1ło6d dw.>jPo drugie: religia katoli•
Sii to w większości mieszmatrymoPośrednictwo
była wyżcJ)
mowa
czym
(o
ludzi. Filantropia zorguga
eka nic głosi obowiązku
najbllż
ł"1dzi i jej
kańcy
świadczy również dobrze o
nialne restaurowało się w t...'
niU>wana w przedsiębior
małżeństwa, a przeciwnie że „Sw11·
Fnkt,
okolic.
szych
wbie ceni kult stabnich latach na fali jaw- tk11" jest łódzkim biurem łódzkie.I klientell - ludziac!1 stwo. Czi:-gokolwlek byśmy
wysoko
pr06tych
niezamożnych,
nie sądzili o biurze matr.dziewictwa. Przy czym w<1r- ności życia społecznego, a
monialnym trzeba .J>O pro1<> dodać, że owe wyśmie• fakt że dotychC"las wytrz:r- dla łódzkie.i klionteh rzu:u· cic:żko zapracowanych.
stu pow!edzleć: ŻYCIE.
w;me a jednak <:"iesra1cc.• się mało próbe czasu, świadczy je w wsadniczy sp0sób n:t
10
l!lkoja'!'Z.yła
„Sw.a.tka"
pa:i:iy zdecvdowanie na jeg-> ko- jej działalność. Opiaty są proc.
st.u re
sia<:unkicm
u
zarejestrowanych
Co rzekłszy, w obaw:e
rzyść
tu nii.;ze. niż nn przykład,
jakieś
zawsze
zna.idu.ta
siebie kandyda1ów. Pozosta· przed wkroczeniem w rt!"'
a
kich,
warszaw
biurach
w
miej ce w rozbudowanej 1
Biura matrymonialne ma·
łym zostawiła nadzieję. że
filozofli,
wyższej
giony
1:cznej zwykle rodzinie.
klient raz zarejestrowany ieszczc w życiu coś się ud1, gdz!e nie czujemy ię p:ywją pewne (raczei niewielkie
sumę
„zryczałtowaną"
czasem ta nadzieja nie. postanowiliśmy rz(.>ez
choć
Po trzecie: nie jesteśmy - czego .taraliśmy się <:l.o- Ul
oszukiwaniem zakończyć.
tylko
spoleczeóslwem skomercja- w : cść) pole działania i szan- może odbyć dowolną Ilość je„t
pleniąd.1
lizownym, ' gd·z.ie
roh:
odgrywa decydujqcą
rozb '. jania --} „atomizacji''
wytrąca.il!;
spoleczct'i,t wa.
ludl1 z ich .grup ~P ilcc.t.·
1q
troje
'Pl~?'JISC'V
nych i czyniąc !<:h os·unoMa.musta wybrała. 'o
klier~tami blura: tattd,
b1ionymt, powodując utrn ! '
kandydata
„Swat et>"
Na.jlep!ej „idą" wdo(rorwied?emusia
mn
CiZęsto gdy para jest
clotl'chcui ,,.
kontHktów z
dla córki, potem „przez
wcy •? dwojgiem dz!e·
:o
Czi;
córe-czka.
i),
11
okresie narzP.·
już w
wym swoim środowi.k1cm.
prze,fataprzwadek"
ci, szczególnie jeśli to
potykają się tl' ,.Swa·
czeńskim, „jedna połc>·
pozba\\ <1j c otoczcnin o powiLa. go jej. Córecrka
driew'czyri'd.
<lwie
tce". Ostot1110 córec?k1
wa" przychodzi w dal·
zainlere::;uwaniach
d obn •eh
do dzi.slaj nie wie, Żt!
Knnd11datki do malżei'1·
ci•idwie
zaaortowala
wybierri~
szym ciągu,
i zw.} cz.ij.:ch.
z
rodem
męta
ma
bow'em
jt1ż
sq
~ twa
r6um i •z
kt<irc
crc,
przed
tajernnicu
10
Wn,o ' ll.i <1c :wtem nale.l;u·
matr11moniahieb!1!ra
,„ę ~ to w ideku poma. a re jest ro1tir1 ć
11r:ysz l11
(irugq..
ł<· 1 J.Y slwicrdz e, że w n ~ 
QG.
cierz111iskm„
potrub11 swc110 HrC(l.
".Ym i;po!Pt i:ei1 lwic bnwi
„ ............ai" ta.............
......................
„
~„„
1;11
m
Pic
l.1lnc
1r
rym·
ma t
• pec;a!nych szans roz.woju,
że
wołeczeństwie

w

\

n.a.,!

pań

•

0

!rtarać sie U!;?. regować- najważnlej~7.e spcśród nich .

l. Brak własnego środowi
rodz!nneg<>, pnyjndół,
znajomych - jednym sło
wem samotność.
w o2. Kompromitacla
czach własnego środowiska
(opinia alkoholika, „puszczalskiej", uwodzlclcla, cz.ło
wieka o cięiJdm charakterze
iitd. itd, - notabene aplnia
s~

często niezasłużona).

OPINIA
Jestem zdania,

.twa ,.nonnalnl\ drogą". Porodochodzili z r6ilnych
wis>k społecznych, a pocist.awową przyczyną, która spo..
wodowała =1kii.nie pomocy
w „Swatce" była jakaś „wa·
da".
moi.na powleDz.iś już
d i.icć, że zasadnicza część
klienteli •.Swatki" rekrutuje
robo!n lsię ze środowi ska
czego (zwykle robotników
wykwalifikowanych), dalejrzemleśln l czego . w nnjmniejszym zaś stopniu - intcllwielu
(wśród
genck:ego
przejrzanych ank 'et znaleźliśmy tylko jednego pracownika naukowego wyższej
uczelni i dwóch inżynierów).
Wiek klientów „Swatk:ł"
jest wyższy od przcclętnei:o
wieku nowożeńców
„wymetodą
W'Zięl!śmy
I.roni: rerywkową" jedną
je tru k1 1entów biura l Z.t;Umowall~my wiek wszvE'tklch
kob! t.
t<lm
h:umjącvch
w wyn iku
Otrzy!l)a1iśmy
Iiezbc 1.0R6 lat co da fe ponad 36 na oc:obę. N a .lmło<l
!rla kandydat.ka m 1 nła lat 20,
na.lsta•r57.a 57. O iem k<>bi t
lee, i;iedem
było p0 d\\'Udz!
po czt<!'!"dzlest.cc i cztery po
Rył 0 wśród
p'P,Ćd"!'.i iatce.
nkh 19 pan.ien, 6 wdów i 5
rozwódek.
Ten s:1m zab'eg powtórzony w sto unku do t akiel S'.lmej !loki mężczyzn dał sumę .l.44-0 lat co wyno<lj ponad 48 na osobę . S e<lm ' u
męż<i'=vzn było po dwudz!e"'tce i sie<lm'u Po trz d zicstc •
dziewieciu Po CT.IM"dziestce,
C'Zt~h PO n!ęćdzi"Sl nke 1
tT"1ech ponad !:"Ze~ćdz '<!"l~ at
lat . W a.tanie kawalC'r<'kim
c-iterech
7~'.lCh<YWało !:lę 14;
i 12 rozbvło wd~caml
w<'<inlkpml.
Powodv. d~R którvch kandydaci do małżcń wa sz „Swntkl" ~
k~111 pOITI()('V
róinorak!e. Mo7.na hv ieclnnk

...„ ...„ ..............

„ ...„ ...

„ ......

'

3. Zawód, spowooowany
nieudanym malżeń11twem zawartym „normalną drogri".
4. Zapobiegliwość rodziców w celu znalerz.lcnl.a oddla
„partii"
powiedniej
swojego dz!ecka.
Oczyw!.§cle, nie wyc.zerp::izestawi n em
tym
llśmy
Wszystkich powodów. Zdarzają się I klienci szukający
pólnlczki
wspólnika czy
do interesu, C?.y tacy którzy
wymają zasadę „przez mał
żeństwo do mieszkania".
(Wyp,1da również na tym
miejscu <>Qpowied1.icć ope>nentom. No bo oni Ironicznie przymn1fają oko I s. dzą,
7.e b!uro matrymonialne jest
przy tanią ludzi, którzy ~
powodu swojej powlC'l"Zcho-wnoścl czy zbyt zaawon o..
wanei:co wieku nie m !ellby
!nnyrh szans do zawnr la
małtrń twa. Uwa7.am. że są
to krvtcria tak . ubi ktywne,
lż nic należy Ich brać pod
uwagę> .

Dopiern na dnlszym miejodnajdz!emy życz ni<i co
do tak zwanej sytm1ci: materialnej, A wlec mleszk11nw
majątku itp. Często kandy~
dacl stawiają le wymngan a
jako tvlko ewentu alne, cho..
się pófolej, źe
etaż zdarz11
na p1'z.vkłarl kw~t la m'eszkania odrgra przy fi>nollzowanlu m Ueństwu decydują

~

cą rolę.

owe żvczcmin
jako P~Y
khd swego rodzaju .nltru l~u.
gdzie nn plnn o' env~zv wvsuwa się prlcde w~zvstldm
'C:e
chęć znalez.'enla
ko oś bll k•ego. kto lałby
się towarzyszem życia.
Ocenilbvm

czy w magnn'a

wr

Z archiwum

łódzkiego

-------------------------------------~;...„

Gestap!!_
.orpi!o-.vy v:ieCiC'Pły.
.cli>r l!H4 r. Windy law l<.
leż I 1uz w łózku jego prz.yllclcna krz.nlał11 1Q
J<ICl il
je zczc po P.>kt,ju, U drz..vi
roz:l< l tQ dzwonlk - dłu1, n.atan:zy\\'Y·
- Idz, zobaa„ ogo diabli
mruknął

n1< ą

R.

- JUC'yś dwa.i panowie z
„K1·.)"po" (Kryminalna PollCJa N emkoku) chq .z tobą 'J)Omówić.

'z oni odc mnie chcą?
Pod! gam Gestaa:>o. nic 1111.
W drzwiach st n<:lo dwóci1
n, miJonwch ludzi.
- NIC \Jqdź taki v.~Jżny,
Musisz po;. ć :r. nami, b 1
pc~v:in.1
V."YJ< n:ć
h n •
głos jednego z
rnwi: przyby zów był . Łanowc1,y,
człowieka przyr.wyczagł
jon go <lo wyda w~111 ia roz·ks1.
.zciw, .n prmiewni n. w ciągu
trz.Ci. h lat w półprm·y u. Gcłu<'hnć
ie
tapo n uczył
bez słowa p:icz...1t si<: ub1c0

r. Ć'.
SzM C'i mn •ml ulic. ml W;z wa. a kiedy znaleźli <:
na polu, jedl n :r. <igent<lw
,,Krypo" wyjął pistolet: ,.Wyrokiem <>t1!aniz.acji podziern.nel. jako zdrajca narodu
skawny nn k111 <:
z .• alt.
P.".ICiły
1'ote1n
ilnl'Crc,•...
t trzały, Ciało :wbitego konz.nalaq,la nawjutrz
~ id nt.n
poliic1a i na•tychmia:;t z.ameldow. la o tym G tapo. Kom ar-z krymln lny K utt.er,

G<iy w P8Jl'

godzin potem
które
dostały ,,,j~ w jego r~e w
wyniku Hkw:d cj1 punktu
mi:ł\
organizacji AK min
ni< zbyt w ołq,
Wł.iściwie cala akcja sral!la na panewce. Poza wla·
ścicielami m:eszkania i mQi.c·Gymą nocującym tam, nic
znnleziono nic. Nagle W"J)adł
n>u w oko kartelu zek p:1pieru z wypisanymi nań 2J
nazw!. kami. Jako numer jeden figurował na tej ll~
c.e Wlady. ław R., zaś numerem 2 opatrzony zosl ł
Ignacy Z., - dwaj konf1d mC'i :malez1enl z kulą w St"rcu,
Kautter wydał natychm(a t
pol!'<'enic, aby sp1-awdzono
w kartotece, CJ,Y . po7..; 1.All
sn tak;',c lwnf1dcnt<11ni Gest ·1pu, Zgadzało się ._ li !a
obejmował;i 23 k· nfident6w
GC'~tapo, przeznr..czonych do
llkwldacji.
gabinecit
w
· Nazajutrz
Kauttpra odbyło sic; dziwne
7.ebr nic. Wz;l~o w n•rn ti-.
konfidrmtów, tyl'h
dział 21
wl, śnic. któt7.Y „figurowali"
11;1 rz;nalez.onci liście. Kanttcr nndał wszystkim broil i
ich o niebczp1~
uprzedził
C'ze1'1stwi<' gro:i.i1t·ym ze . tn:ny „bandytów" podr.icmia.
Po chwili :7.ałow:ił i:;wego
kroku: - Trzeba było tylko
ob ('rwnci<: I
zorganiwwać
n e mówić an·i t,łown ,, i ~
nlmlu listy.
przeglądał

materiały,

Smierć krąży

J ACEK LE BEN

,politycznych Iraku Kas.<;cm
musi tn11czvć nn limie mię
di,y prawicą a lewicą.

E
CHODZENI
.
PO ROZZARZO YCH

Obecnie partin komunis\ vl'7.na haku i c<>lv front
ludowy ttdziclaju calkow1~e·
prem:erowi
go poparcia
Ka emuwf. Ka. em - wódz
rewo.uc.1i posiada kolo nlny
nu·to,ytct w ma ach. Gdyby jego me stnło, gdyby
trafiły
7-!lrnachowca
kule
Irak ,,,1arn1t
20 cm niże.i by 1.apewne w o.gniu wo.1złożom·j
ny domowej. W
sytuacji politycznej Bliskiego Wschodu irncki płomień
móglby rozniecić wielki o·
gi 1i nożogi woj nonej w t~m
rcjo:1i<.'. Dlatego tez sztabv
stoi•('
wielkich
polil~·cznc
pnyjaciół i wrogów Nu ejednakowo odel<:hnc:!.v
ra
z ulgq na wieść, i.c z, mach
si<: nic u<lat.

WĘGLACH

(Dokończenie

ze str. D

towały się plemiona kopółnocnych
na
<'ZO\\· niC'1.c
kral1cach Iraku.
W1 zciP J>TZyswdł na:i.dz:crnik l!Hi9 r. Premier
Iraku Ka cm jak zwykle
prZl'jcżdial otwartym samoC'hc>dcm ulicami Bagdadu.
Witał si<: ee znajomymi i
jAk zwykle pozdrawiał tłu
m ·, których zawsze pelno
na ulicach bli kow„chodnil'h
miast_ Ten nastrój pornriprzer\\llł
pokoju
negu
nnglc jazgot broni maszvnowcj. Strzały siekły samochód pr<.'micru Zabity zotał sr.ofer i jeden z acl:utantów, który zn łon1ł premiera własn:1 pil r irt. Prcmk r I{<1 cm padł 111a sic·
<lzC'nie ranny w ramię. W
tłum wjechała przypadJrnwa
t nksówka. Szofer taksó Nki
kawicznie zajął miej ce
bł
2abitego kierowcy i czarny
lupotrącając
„M~r<X'dCS"
dzi wyl!"Wal si<: z tłumu i
szpitala. Prrpomknął do
Na
mier Ka em ocalał.
ulicach pojawiły si~ wr.mocpolicyjne,
patrole
nione
wojskowe i czołgi. W Bagdadzie ogłoszono stan wo·

muni.styczna m.a kolosalni
ma ach miej·
v. pływy w
kiego proletariatu i w"róu
studentów. „Do niej należą
ulice Bagdadu" - pisał Ja.
1cm pewien brytyj. i dzic11·
111ka1 z. Sojuszniki m part.i
je t dem<··
k<>muni.~tycz.ncj
Kurd1iw.
kratycz.na partia
Kurdowie Io oddzielny ror
dział. Stanowią oni zwurt
mniejpółtoramllionow<\
szo:ść: n<1rodowa w p<ilno·:nyC'h ropodajnych prowin·
c.iach Iraku. żyją oni w
piqciu I pai'lstw.
granicach
W Iraku, Iranie, Syrii, Zwiqzku R, d;dcckim I Tur<' i .
Ten woJowniczy n:iród nic
pne tal marzyć o wielkim
Kurdystanie, o sumodzic1nym pa1'tstv. le I urdy.i ·k m.
Powsta-n~a zbrojn(' Kurdi>w
cale ostat,,naczyły krwią
nie totulecic. Zwil!t.Ck Ru·
dóccki popiera aspiracje n.1!'0dowe Kurdów. Prr.ywó..i·
powstań
kurdyjskich
cy
wajdowali zawsze gościnny
Radzicx:•
ar.yl w Zwi4zku
kim. R.adi~t.acja w Bal •J
od 22 roku nadaje normat·
pr1.eznuczone
audycje
ne
dla Kurdów. .Jest to jedn·,
z Pr7.YCZY11l dlaczego Kurdowie darzą przyja:i.nlą Zw!ą~
R<idziecki i sympatią
zek
partie komunistyczną. Kurdowie są włllśnic I.i.\ ~ih\,
która aktywnie 11p17.eciw'n
Iraku rlo
przylączeniu
i;ię
Nlt~
Republik.i Arnb6kiej.
chcą się bt1Wiem waleźć w
a,rabsklm mol'"llu.

Czym ,;Llniejszy j t m1.·
c'.sk prawicy na Kas~cma
mus!
lrak~t
tym prem.er
bard1.lei korz.vstać z popa1·cia .µ:u•ti! komunistyC'lt1l'J.
słab!lil',
ten
naci k
Gdy
Ku:o ·C'm od~1-yw si<: na le·
wo, tak jak to 1.robił je:;ienią. a1-e ztuj11c kilku kr>1nuni>:tów i rozwi4wj:1c miliw:.inmk:ich
cję ludową. W

jPnny,

ko n.fi d.e-nł óW
;:irzeinł

ul
1ą

i„ zbytnio śmie"-

.sw go konfldcnt:t i ogr.1-

do wydania polozył
nrn: W> kr 1 ć :r. kartoteki.
Mln<:ło kilka dni i oto n 1
biurku !{, ultera zj<1wia S'G
druiti m ldunci<: na p lu
kolo Kolej Obwodowej zn,1lc..i: .1no .z.włoki koofident,
Igru c go Z. Tak, ,ink ,,
pierwszym wytx1dku, . mie1 ć
o<l kuli p" IA.1let•1.
:na tt\pił
twlc1'Clzil!, że obyl~l pt>rC',
dv.1c kule po<'hod1.ą z tcgt>
P' tolctu. D, Io to
6 rnn o
Kauttc.rov. i duio do myślc
nl . N jbardz ci r;r. <-'<.1j;jc4
.ę \\ oczy była cwentualn '(.· 2111'gJniwwancj akcji
odwctow i 7.C trony org •
n z ji podziemmj,
Sz'.C Wydziału lV la 1.aJ·
SI<: „rozpracowyrnj4ęt>go
wan cm" oJ>or.ycji p1 wicu·
wc!ecił wwnwnć
w I
gn agent.a o P5<'Udonim1c wev. n tr2lllyn1 .,13auer'\, or.iz
m

\~ego

z.a

tępe<:.

j, Raucr, czy ta
kom Jri<a AK. k~órei jesteś
złonklcm, d· jrzata dn llkwi
d'.lt'jl? Znasz w zyslki~ pun~
kty?
Kuutter,
pnnle
- Nic,
n<lres tylko jcdn j „m liny"
Post 1r, m sh~ w ciągu dwó~1
1:;godn „.
- Nic si<: nie po tnras~.
zwrócił • ię <lo
Hecke s vego za tępcy - v.cźmiec10
ludzi 1 z.II kw du ie ie pun.<i.
Pow Clwić na 4R godz'n kf}o
w z.a arlzce Dil~iłajr.1P.
g
c eh(). żeby nikt nic zwrócił
uwagi.
-

Słuch

Mmął

•

•

wrzc.c;le1i. i K ut!er
u:zae, :le buni pn·
gdy

zaczął przypu
rza ucichła,

Gmach banku Rafida!ri

w

Bagclacl::ie,

w

- To byłoby ~Y tko pawi dział na zako11czen1r:.
- Zachowajc!c :r.lmn krew.
tygodn .i
ciągu
w
Już
sPr:I\\ dz iły s1~ obawy Kauttera. Czterech kon rid 'ntóo;1
z „Lit'lman ·wdt"
zniknęło
jak k.amfo1·a. M<!!dunki pn7•> t łych prz< tały n<J.plyregularnie, informacj
wać
byly nic nicr.nacr.<1ce.
Ake.ia podzil'mia, nie1.alci.wyroków,
dwóch
nic od
przynooila ju;i; owoce.

•

Wre57..cie trzecią siłą poW tydzień póinicj próba lityc:r.nł\ jest w Iraku na•
nowego zamachu na pre- cjonalifltycz.na l)rawlca. Dą
miera, tym :ra7.em udarem- ży ona do
natychmia \,.;r
niona,
wego przyłączenia Iraku do
politycu1a
Sytuacja
ZJednOCZ0111ej Republiki A•
Ir ku żarzy eię nleu tannym raookiej . Obawia się wzroognk'm namiętności. W Iraku z grub z.a biorąc są trzy stu wpływów parlli kocnu.nlwi~lkie siły polityczne. Na- stycaiej. Z iniena1W1iśolą spoturalną bazą premiera Kc1s- gląda ona na S'W'Qbon.ną du.laktóre łalność tC'j partii w V."a·t'\lII"
scma jest centrum,
stnnowi partia narodowo·
demo-dcmukratyc:zna, niezupełnie kach kasscmowskicj
Ka •·m kirocj1.
jednolita.
:z.resztą
narndo\\ ym
je:;t również
To właśale prnwica atn·
Jego progr.•m
demokratą.
- suwc1~nno.~ć lraku, neu- kuje w Iraku. To właśn:e
tralno ć na arenie międ1.y ona zainicjowała
rewolty
narocJoW(.'j i swobody demo- w Mos ulu i Kirkuku. To z
kratyczne wewni1trz kraju.
jej ręki rl'~inąć miał pre·
Na lewicy znajduje się mier Ka. em. Siły prawicy
!'ilna, n:ijsllnicj za na Bli- podsycane są przez Nas.se·
sk!m W ..;chodzic partia ko- m, dla którego Kas.cm je l ·
mun.'1t,1·czna. Partia prę:i:n.1
konkurenktó:a nicbc1;1licc:anym
!7.dy cyplinowana,
i
arabskim.
od ra?.u po wyjściu 2o.Jet. tern w świecie
dzień I w no·
w
Kair
Radio
n: gn podziemia okawła ' ię
n.ajsllnicjsz.1 cy nawołuje do obalenia
najwiqkszq i
partu:1 w ,fraku, !'.art.la kl>" 11 zclrajcy' 1 Ka. Ina.

I'RI:MTER
IRAKU -

KASSEM

łał:t

· ·----------------•••-••••-••••••••••••••-------------nad
policja
dz!ewanie
doJwmenlv
1
IC'gi!vmację
• * •
przyzna ł sic: do udziału w
czy w t.nliśmy :;I rzalów do zamkn. a naWlady ława K., konfi<fonta bysz·iw Przypadek, na jglu~o;zy re· grupie likwidacyjne.i . P ytastępnie usiłowali wejść, ale
opatrzoncg,> na liście nurn1>- pan.a M?
- Mę7.n nic m~1. wyszedł M. odpowicd1.iał strzałami. ży er życia sprawił jcd.l'li<, ny. kogo przedst11wH1 fot..)•
rem 7. Zabiło go w pmgu
kob!ety, z.nakziona w
mi tkani.a na Główn('j, Pi- - odi>arla, dr.i:ąc przy tym W 1.vstko trwało duslown1c że w ręce Ge :upo wpn<lt grnfia
portfelu Oświadczy ł , że Jest
kżc drugi czlonel< gruoy
t.
korytana
I'vtcm
sekundy.
I<'ra•nclszC:;:,
aby
obawy,
z
stolet rnusl.nł by{· zaopatrzonic r1.u :r.nległa ci.sza. Zaalarmo- likwidacyjnej. Stało się t:ik· to jl'go narzcczC1nn. a jed'l ·!adów
u
ny w !łum!k, gdyż są iact będqcy
do wa,na Przez kogoś z wew- pr?.yJaciółka Włudy•ława R„ nl)Cze: nie !Oz cf grup Jlkwirzypadkicm
<Niemiec) nic lys7.ał strzału. wszedł
nn t.rz pol!eja .przybyła n:i Idąc ullc:1 rozpoznała w Jpd· dacy.inych. Gcrtnpo roze t.r>Kautlcrow1 lmlyio głow~ za ml .zkan,a.
etki odbi1C'k fotografii
·ce i dopi<:ro wtedy nym z pnccłivdniów rze- ło
mtei
„ie;
PO!'O'l.Ulllicli
Mężczy:lni
9picsz.ałość, a tymcza.,cm na
funkdonnriusza I 7.arzqd7.iło poszukiwanie n.a
Franci zek M. komego
pn,ecnżony
Dz.i<:kujq,
likwidacyjnej wzrnkiem.
grupy
"lad
,.Krypo", który przy,,,zedt cir> wielką skalę.
.z.decydował się wyjść z kąt:i.
wpadnl my kiedy lndz ej.
n!e udało bi~ Wl>aśt'.
jej mie 'l..kanla. Zutrzym!lNie wiemy C7.Y uwiei1czo:ie
Wkrótce tez z.jawiło się Gr:-·
ucichły lt•h
Skoro tylko
!'roki M. wyp:idła na kor;- stapo. Na podłodze kuryta- la pierwszego napotkanegol zosta ł o powodzeniem, gdyż
•
krv,•!_ Schupo i zażndn l a aresztowa- materiałv al'Chiwnlne Ges t aślady
widniały
11.a
tm·;r. i gorączkowo znpuk 1PO nich gesta.powcv nia „IXlndyty. który zabił po nic na t en temat nie
idąc
żona F nclszka M. tył w la do s i dów.
je.1 mc7.a". Na posterunl·u mówią, i sprawa pozostanie
w ogrodzil' cialO
1,nalcźli
przys'"L.li,
- F'ranc'. zku,
ci<1gł) m strachu. od cza~u
1..atrzymanv wvlegHymow·1t chyba nie wy j aśniona.
byt to jeden z
człowieku gdy mą/. powil'Clział jej o przy l.li, uciek:ij !
- Kto przyszecll'l - spylał C'lłonków gn1py likwidacyj- 1;ię je<lnak .lako nosiadaci:
niel>e-41,cczcru t wi<'. w juk1n1
Jed en z aktów wielkiej
nej - nic ;i:vt ju:i.. Skrupu- volks:1sty Il kategorii I zr-i- walki podr.iemla został za11ę znalazł i pokawl jej piM.
lntnc p1--z.ew.uk,iwani ubrnnria b!t awanturę, wyraził . we końcwny. Ch ociaż nie o besztolet otrzymany w Ge l.ajlo,
- Oni, cl z AK!
oburzenie z rowodu skandu- ło się bez ofiar . to jednak
fektu - AK ehęe nu wykoilczy{',
- Skąd wiesz, gudaj pręd- zabitego nie dało
ale 7e !'TY.la nie tak łat'.1;0. ko - mówiąc to sz.edt z Żr> ~adnych dowodów, żadnych licznego postępowania poi - obok li kwi dacii kilku zdr a iZ tą maszyną porudz~ so- ml do mi 1.kan!a. Nugle 211- 11 gitymacjl. Kuutter zdec.~· cjanlów. Spes-Lylo ich tro· ców narodu d zinlalność gruuleg:a py przyczyniła sic do rozsytuacja
chę, ale
dował się dać 1.djęcle do
bie i mmi.
uważ.vł na SC'hodlł<'h dwó~h
26 października pani M. nieznanych mękzyzn. Ko.1- „LitzmansWdtcr Zeitung" z zmianie, gdy znaleziono pru przeżenia 1 dC"zorganlzacjf w
bez 7ezw0Je.1'1.1. środowisku
v. la.śnic my la .<.wego syn , f,d nt bly k, WIC7.nie w kr>- apelem, aby wszv cy zn.1- nim broń
konfidemów i
dy do pokoju ktoś wszedł. cz.yl do swego mle zkan11.1 .J14cy ,,bandytę" zl{lOłili au~ Wtedv na .scenę wkroczyło osłabiła na pewien cz.as ich
I zamknął drzv. i. .Jq:o :i.ona do pr scktorium dla zld en- Ges la PO.
przera7.ona
Odwróciła się
antypolską dziaW.lno6ć.
śkd?.l'l'\l
Okruc1 ń two
J'-l
izwłol.
- PrzC'pra~wm - pow!e- Zl'mdJ, la. Członl·ow e grn y tyri:\owan.ia
Jl>.
ten
człowiek
że
•Prawlło.
dzlal grz.cc;;nle jeden z przy· ll:kwidacyjncj o<lduli ki!.:ta prófoo.

•

•
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Dalszy ciąg
ze str. 1
ni ków.

.l u/.

dz'siEli

bydb

PO-

pacznucL.on.ł

k rmQ

.zj.1d·1
1

BOGUSŁAW HOLUB

na zim<;.
j

•

.~

,

•

Pr&ef)r.01ft;.. kukvryd.it:
...
.
~

~·~......

zrobić glc;!J•>Trlcb;i w:
ki ukłnn w • tron~ wy zydzunoj czc;-sh kul;urvdzy. Prze·
l'G H . kl,)r~
pro~1c i i;iać.
111..i.i<J
siały kukurydze niP
klopotchv z pasz;1. Udała s·~
znakomic c. W PGH L <;ki z
uprawionych przL'CI kilku J,1·

ty lnk z.b1L'ruj;1

dwa

rnt.y

\\ • '<'ci s'una n Lt. eh lopl goindywidualnie.
sp odarzi1l'Y
ZmcJ:or0\\'.anc nieda\\'no J,1·
Id W• l\lł o ·oszyml' nic u prn\\ 1nnL', znkw

zorw, nie w,1-

<lajq najlep. H'g'' św1a<lt.elw 1
u g0s darnoki m c zkaj.\•
cy('h l:1rn olników.

lqki

płonq

l' rz.ejt' · dżalem 11rlt'Z Mło 
goszyn, h)·lcm w Klerach i
Orłowie.

Widz i ałem

SUCHA
czyli

paląct~

laki. \\' 7.asadzic na ła
karlt wid:.<lał('m lvlko Nfruźki
tryska ji\Cl.'go spod ziemi dymu. khiry śclt>lt• się po p11 ·
ro:.<palon:rch
wit•rzchni. z
JINl.'z dzieciaki oi:nisk, 011if·1i
wdarł i.ię do pokładciw I~
Jowych. Pot~r.atkowo bez speC'.ialncgo wysiłku można byl11
JlOŻar ugasi(,. Przy ludzkie.i
bił.'rnOŚ('i 1>-0:i.ar rozpr-l('S!ric ·
nfl 11ię I objął obs:r.ar kilku·
dzies1ęriu hł.'ktar{1w. Nil'liN·
ne oddziały o<•hotniczej sh·a ~
:iy i grut>ki lml:.<i nit' moi:i,·
c. pa.nowac• :i:vwiolu. lfitniaJ;,
nieht':tt>iet~.i:t·ńi.two. Żt' J>Ocit'j·
dzie J>Od znajduj04cy się w
1>0bliżu las. Gdyby nie inter ·
Wt.'TIC'ja milirji, diabli wzlt-liby las i kto wie eo jeszu; ,
Su'!za. suszą. lee:.< tro<'hc: :n J>-Obi('gliwosei mogloby ;,łago
mo:ilna
Nit•
klęskę.
dzić
opit•rai- się ni\ tradv·
wcią7.
<'Y.ineJ irospodarct'. bt"z 1>rz„-·
widywania nie!łtx>dzit>wany<,h
tc•iroro1·r.ne n it•szr:rt'~•\
Jak
Brak takiego Przt"widywanfa
Pr'le•l e
uderzył 1>0 kies zt•ni
w zy tklm rolników. Kat.dy
wie, żt> odstawy mle-ka "l\
dla rolników :-;:r.c:.<t"gc'ilnie ko·
reystnl'. W Kutnie dc>Wi('·
działem się, że dzienne do11ta.wy mlt"ka wynoszą okołt•
23.000 litrów mlt"ka. O te.I
ll•lm(',i porze w roku uble 11łym dost.ar1·zano o 10 tysit•·
cy litrów mll'ka wic;rej .•f"!>it
fo tym bardziej ni('poko .iąc'e.
że stan pQgłowia na 100 ha
w J10równa.nlu z rokiem
pn.es7.łym zwiększył się o 1
sr.tuke. 300 tysięcy litrów
mll'ka w jt"dnym hlko po·
wiecie przl'Z mil'sląc wypił.\
susza. :Farhowcy mog;1 oblicz;yf< o ilr znrnlt•,js;,y 'iię na
rynku ilość ma„<1ła I śmieta·
ny.
się

Gapiostwo czy.••
Co najmniej polowa studni
Na miejscac•h wit".i·
slawc>w I :;adzaw('J; ,
skkh
zastygłr ·
popęka.no skorupy
go mulu. Szczc:śliwe wsiP
rybo••!
stawy
JlOl'lladając-l'
Spragnione bydło insh'nktowni-. 11ędzl kilka kilometrów
do wody. \'\' ięlcszosć sta w1>w
r~· lmY<'h dzierżawią J>l'Ywa tni
użytkowni<o~·. W Slemianowi••
.it'll!"n prywlle'iarz nie poro ·
nunil'wająt. sic: z nikim s1i.1 ·
Ń1•i1 wodę 7e i.tawu .•Jt•dyny,
wic:ksz;y zbiornik w okollrv
je t próżny. W pobliżu st.t·
wu stoi duży magazyn Cen·
trali Na.sienne.i. Wy'!tarr7V
iskra I :.<awart.o~ć ma.gazynu ,
wartośri kilku miłlonciw -zin·
tyrh może stać sic: p1M1tw<\
ogni,\.
wyschła.

B,n lln bez wodopoju. W
razie 1•o:i:ar11. kl<:!ik;t.
Al>trm w Komitrde Powiatowym. T~warz:vsze, !1lo
rządzi '?

- Klo?
- Wy.
rozbieglv
T1•Jdonogramy
s · ~ 1>0 ~romadzkkh raclarh.
Nie 11ozwoli1" na oprtiżniame
stawc'iw. Siemianiiw stili '<i('
11 trzeźenit'm. Ilnradni wu·
hec JlOsu!'hy ludzil' sklada L~
datki tn nabożeństwa blara.lnc, Po naboieństwie w

biedy bogatego powiatu

Jednej z pa.rafli, niebo 7.a•
Nie 11padh
chmurzyło sic:.
Jednak ani kropla des zrn1 .

w lanh1toch
Jestem
.
.
Stary dziadt•k och-rwał sic
011 gr111>ki ludzi slo.ią<·y ~ h
pod . zyldl'm „Sklep masa ~
ski" i przydr('l>tał do mnit'.
i 7.a1rndnął:
- Pa.n z 1><1whtt11'?
Przytaknąkm. l'rzytakni<:ciem ukradłem ll•t kllk:i mi nut nimb w ladzy 1>owiato we-j.
- Jak się w m tu źyjl"? 7.apyla.łem tak, · ,Jak p1-,ystało
na sd1emalyr1.nl'go działac::a. .
pa.nie,
- R(1żnie, ro:uue
Jak groch pn:y drod7.(',
- Kto '111.as skul>il"? - wtr•l ·
cllrm ))()ważnie nie chcołc
wypaśt" z roli.
- Czł<>nkoWit'I towarzy zn,
l'opatnył

C'l.ło11kowlt'.

- Prnydium?
- .Jakie tam prez:vdlum.„„
pija.cy. .Ja się, panie, zna.111
Nair ·
towarzyS7.ach.
ua
byłem
jak
sam
żalem
młodszy. 'J.'eraz brak i siły
I chęci. My za dużo t.owarz~
szu, ma.my <yr.lonkc1w 1>artii,
a za mało komunls lciw. K<>munlsta ma chari\kter, ni · ~
skrzywdzi rzłowi<'ka, a. taki
rzlonek moic dokuczyć. Uy·
łcby jego nie ruszali.
Patrzyłt>m z zakłopotaniem
w tw;c.r-r, dziadka. \\'zrok je~o
po drod1.r. Za
błąkał sie
uszy by cię dziadku W.\ 'br mosi0 :1.a takle h1·rt•z.ic - po·
widz;11'.
D;dad~k
myślalem.
:i:c rozmowa nic· kl r l «ie', 110 i odszc·dł na
dał mi rękę
swojr mil'jst•c•. Szetlł nlc• zgrabnico, )lodpicr<1 i<w sic: hl·
c-1.yskit>m.

ro·
że przc·!l
Słyszałem,
kico,m był w Knlnowski l' m
dzirnnikarz w 1>0szukiwanl 11
rl'wizjonislów. Podobno t >\"
kic•go nit> znalazł . Napis;il Z;\
to „ ~ ą w powled<• organiza·
<'je forna U do klt)r~· <·h 111·z<·i·
wy człowiek nic pr:rv,id:r.' 1"'.
Za "' sformułowanir pr:w
ma.ia mu
na.lbliższc•j okaz.ii
.. obie rrcbr" . Nic '.lazdrosrt' Zt~ .

.

pii•• czyli

Za co

tafemnlce

··:

brakv tywca
Siedząra

w

sekrt'tariat'lt'
Rady kobil'ta
poc·zątlrnwo nic
Gd~· nakgai<'m . o mciwić.
świadczyła mi. żc• 'I\' l.ani1~
hu•h od trzN•h lat nikt nic•
umarł. Był to fart. Okaz:1ło
i.ie) bowirm, :i.t• od tr:.<c•1•h
lat w GRS nie .irst prow adzonó\ ksii:i:a zr.onclw. Tt'":l7
k~ięgi;. :Sir
una odtwana
ł'P<'7.V , cz~· kogoś n it• omi1111• .
('ickawe, .iak przrhit•gna lu
niekt.orc• ł'ormalnośt'i Sf> <l!lnal•łanialc • 111
kowt•. Powoli
ją do rozmowy.

Gromadzkie.i
nic ehciał:\

Co Ja panu bi;d<' mi> .it'sh•m tn no\\a, 1>ntrz•1 na mnie .i.ik na wr rii:a . .Je~tem nil.''I\ vi;vdna . '\'•1•
piję. Do tej 1>ory pil 1>nc -

wiła,

wodniczt\<'Y , ~kretar:z: rady
i inni. Podobno 1>rZC\VOdnir:.<ąrc·go z aw ie'ili w t':r.ynnn ·
śdal'ł1 . air 11r:r.:vrhorlli.
- Za en 1>ifa '!
Za ulgi , za opłat:v . 7'.a
ro sic; cla. Hfrthwmu to h:v
boga WYI'\\ .11i, a
wą t robt;
lyrh 1:1<tszc•:.<;1 JW hr1.uchad1.
-- )f;t 1mn i dowod y'!
Pok a że; )>anu kartott'kc~
.T;i n laka. ll mm 1.yli ws:.<ysll o.
S it'<lz•1<·v \\ sąsic•dnim p 1•chC'ial
nic•
koju unt;dnik
poka za1" karlotrki.
- Nit• dam i koni~ - powll'<lzial . l'krt•tarc•t• .
• ' ie są<l1.c:, :ie cheede
prarę
utrudnia ć
mi
wtrącilt·m.
Nit'clu~ tnie pe><lał
totckc;. Przeglądam

mi karFt• ·
!iks .Janiak 7.8 ha, 355 le~
ż:vwca umonono w 100 prol'.
Może• miał Jaldś wv padt•k losow~· może J)ad pytam.
!łięcia'! kohi Pa„u .. „nic• ta mat·hnęła rc:ką.

nadzic• w Kutnil'. Pieler:ni<lrk;i z :t.akhulu dh1 opiii ·
nionyrh w rcwwoiu rhłop 
r c•w, w }' ranri-;zkuwit' , za
zloi:c•nic mi 1lwa. laL1 kmu
t>rit•d m ikrofcmt'm rt'hdi o
panu.i.\O dt w
stn~•ml,arh
ZakladLil" pr1t•1. rok nie· mu ght zna tr i(; )lra1· y.
lt1•oortaż „Panh• prokuraforze. pro~zc; o 11oslul'lrnnie".
b~· I prawdziw) . „w~· rhowa 
it• nad
W<'\ ~ klc•nv uwrall
d1l;1p t;~
nit•clorcnwin.ii;ty n;i
mi w Zaklatł:r.h• wsiali sl.a '.l a ni w:nolcit•m Si\du Wok '' {1dzkieg11. l'it'f1:gniarka sk ;~
zana :wo;lala przez klan na
:\lam
roeozn ;~ kwarant a nne:.
suzt•śdt• clo dohr\'l'll infor maloriin, nit• tl'ty. inl'orma torz .v nil' mają ~zczc;~rh~ 110
mnit•.

C•ło°"l•k I

. . '

łvcblcle

~·0~9~'.f·___ .r -

\\! sl'l1rcta r iacie Kom itl'( u
in Ce· n· an ci.
:rowtnt1m ego .ft.st 11'11 wlc·lu . .la .ie Iem
Inh•rl"su:ąre. \\1 Kutnowt"lWarty lub piąty. Sckn• ·
skil"m gospod:uz 1111. 8 hek- tnrz Gajl"wskl witbąc· mnie
tarach nie należy do biedo - prosi 110 g-a.hinetu. „TaJt•mnic
ty.
tu nir ina. l'r'I~· ok u:.<.ii d a- To jr~t deryzJa pow i a · wit•l'ic• sic; ro ś n i·~·t·oś" Ozic; powiedział
towej ra<ly
lrnj1'. • ' ir \\ szc;tlzil' JH"lv.lmn ·
urzc:dnik.
Ci akws ki
ją tak żyrzlh\ ie'.
uchwal:'!-· to inh•rc·suj:\t'Y
o
Poprosiłem
c~!.łowick .
PRN. Rzt'cz:v- l'odziwiólm fri.:n c•ner g ię i 11 Pnzydium
Prezy · miejc;t1111~c"
wiśt'it• na wniost'k
n 1twhvywanh
dium GRS w l, aniętach u - kontaktu z ludźmi. Znam ~o
chwałą nr 105115 59 7Wol .iuż <·zfr v la ta !Jen. otl <·za nicmo całkowici!' .Janiaka od •m objc;cia przez nit•gu lun obowi:\Zku odstaw :inna.
Knmilc•tu
k('ji S('krt'lana
uchwał •
każd:\
Notuję
l'owiatowt•gn l'ZPR w Kut ulgi w odstawa<'l1 nir. Spotykali ś my sii; rzc•sto
~pi~uJt;
ż :nn•a, zbOŻI\ i :r.iemniakci w
w . pi)ldzil'lnia<•h )lrotlukcv.i\\' hm roku w gromad·dt• n:vrh i na gromadzkiC'h 11 ,\ udzielono ullt' •rn radarh. Lud1.ic szanuja gu.
.anii;ia
'l.2.U kg mięsa. Przt>licuic•
\V<'hodzi dwtil'h chlop1iw,
na l't'ny wolnorynkowi.', ik Skar.l'lo sil'. Przed kilku mi•· ·
to wynosi.
sii\('ami mic•rnic·zowico: 11rr~· W przeglądanych uchwa - :-;lc;gli z \Vars1aw:v 1>r1epro po w adzali kwalifikul'.i •
łach jctłmt należy za1>rwnt•
.Jest to u- miary kh gruntciw. Poh•do unikalc>w.
l'11wafa Prt'zydium Pcm iato - t•zyli prz~· okaz.ii obyd\1 a
wt•J Jtacły Narodowej w Kut Sr><ldarstwa. na .it'dno na'l\d 1>r1.yszlo
nic• nr 15111 59. Uch\\ała ta sko. I>o .jrd1u•go
przez wirt•przt• - wii;r o wnniar;1d1 ohuwi:F J>otłpi s an:\
kcm v1'11 dost,1 \\ i 1u11latlrn
P\~S
Prez.
wodnit• ząrrgo
Stl'fana Jóźwiaka w:vsl.1\\ ln · gruutont·go . z oby1łwu gos nil jt' ·t in blan('o. W r11 ho ki ro umor:.<ono 1nu·• na
w1>isac\ ro 11ic: chre i ile
sil• t'ltt't'.
0

gq

podarstw. ( hłot> udowadn ia .
·łt· nil' 1>11 iada tyh' './.iPmi, z
klci1·d ma \\ :v11ełni i· ohuwhp k i. Drugi b oi s<ic. i:r tak\
11omylka może koszt o wa{- go
utralt; ·r it•mi. Ob;\ d\\ aj s ;\
ztknt•n\ owani ,
l'od ohne 1rn1 vlki nie na ll'ia do rntdko ~ d . St•krrlan.
w<p~1ka j a dlłoJJciw. Tt•lrfon
Jtolnictwa.
do Wyd:11iał11
St>rawdzić.
• ' asl i; pn~· in tere. ant.
rolnik. l'dt"kł :.< domu

Tt.'7.

pnrcl
I' okazuje
sek\\ cstralort•m .
kwity :taJ>lac·onego n a bic•gruntc1\\ ('i:o.
żąro podatku
dlat,'lC o go
• 'ie ro:.<umic
napastują.

W Prez\·dium byli ś cit•?
Sie b\· łem . tirz;1-·s1.l'dl1·m
najpił.'rw do \\as.
Kwity macir w pon:ącl ku?
przecież , 7.e
Widzicie
mam.
- Powirdz.clr ~ekwe trato row i nierh„. •
( hłop 11r:rvrzc•ka, i e po i , ie ni c
w ie·. Okazu.ie
Je8t to pierw zy c-złowiek 1.
Wyd·1!al
podobn14 spraw:1.
:F inansowy Prezy dium Pl{. ·
J>rO\\ adzi na hit•i., co
nie
• a
kartotek podatkow;vrh.
wszelki wn>adt•k od cza,u
tło t• za~u wy s ~· ła sek we. tr.i tora w trrPn . .Jalt wiadomo
!>t'kwestrnlorzy nie luhh1 dy skut.owa!i z podatnikami. Za
to t'hc:t.nic• dr.ialają. Taki il'11
chlt•h.
Kobit'ta około cztt'rdzirstu
lat, mo:i:e młods·la , alt• !Jar dm zniszczona. Placll'. Mąi
Pnn1iJa
11rat'11jt• na kolei.
troje
1>irnh1dzc•, W domu
dzire!, bil'da.
- I'omM:cit', panir ·ekrc tarzu„.
- Uob1-zt'. \\'l"z;wc: go ju tro do sit•bll'. .Jak nie b1•11il'nięcl7. y ,
oddawał
cbJe
przyjdźcie frsn·zt• raz. l'it' n i;1dze będą W)·placai! wa111 .
l'ifaństwo, jt•dna z. . \\i 111
l> ' t'<I tufrj~:.<yl'11 rodr.in . ~if'
zrt• ztą kulnow s kkh
t~· lko
\\' uhiegl)•m roku mic s'l kan.
lrntno\\ i> l,it'!; <>
t· ~· p:iwiatu
111''.ll'!>ili 1!1 m ilion1i w 7łot \'dl ,
W ostatnim tygodniu nobin -

no ri c k a wr nbli c7r.n ir. w Je·
ch1ym 7C klrpn" I'.· . :'.'n r.~ic;~·my utarg T.e w 1.ystklrh
tym sklepi
"
art:vkułti w
'\ vnosił 11'.l ty ic;ry 1ł11t •rl i.
l lt ar ~ z \\ c•dk i 1311 t y i c~
zlP l\' dl ,
llo S,1 5lc;im i int e „ ·•a n ci
<l y in :hn 'l'r z, żon . l'ro i o
mie ·1k a nir. P oprze dnio m l('~ zkal \\ Znhl in ic•. O s trzPgano go : „. 'i1• tc·t H:nu.i :r. m iez k a nia. J> uje zdL i n a ra zk '.
)1 '1rhn ał r••k•1. Od1l 11 I m il•·
<;zkanic.' w Z;1-l'11linit•. s11ro\\adzil , 1,. do Kutn a :\lle, 1 k.1 na słnrhu. Sa m n· r> rta l
''hic• hil'dy i whuh:om kl11 potu.
::Hłoda d7 lt•wl'l y na. l'rzyl 1la. r>rzf'd kilkoma dn i. m l
list do Komitrtu Po wlltlosp r a \ ) .
lnlnnne
w cgo.
go. „M i·• r
P r zł.'gl; dałt"m
zrnu 1.11ł mnie do„. al
n!e chci Jam. l>o b •I h: y
I n'e m:a ł am przv cmn" l;I,
zwohll" D takgo mn11'
Wezwano j;\. 1 ' ir.
pis a ła .
)lr7ymajc . it: do lis!11 , clo
nikogo nie ma • 11rc il'n 1i.
)lrarc;. To
Znalazła. nową,
dohr~e.

Spra \\ y i «praw k i. "a żn P.
i blahl'. Tu nic mo ż na ni c
.Mu i
inlcre„a n tn.
przvJąc·
wvj ś {o zad1m olon~ , luh ,l) r z" konany, ie ni r. ma r acji.
ln11c:rr.j hc:d1it• kl ą ł ni c n .i
sckrciar1a, lr cz na pnrtl
Tr.i:rba mie{o du i o op a u ow ania i taktu , :l.t•bv 110 tr i::-n
ni1· dopu„dc\ .J e tt•m 115t:1tnim intrrei;antrm, Opowia dam o J, anic:t a1•h. P11~lą1h
Trtcha
na ~e s;\ zbit•l:n c.
:zmianv ""
przeprrmadzi ć
gromadziP i gdzi mdti t" i .
Srkretarz;
17.
Godzina
))rZl"t>ra 7,a mnie. :f.Ą Jl rę
minut ma wvkład ~. robi m ature. Tr:.<eba pn) olo\\ ., 'H'
końc·c1sic; do eg-laminow
w;vch.
Pom:vślno

·ci, srkrcta rzu .

Opus7.c1.am m ia Io, w kt ł1 r;1-·m Jak t,,. ierd1;1 kgo mirs7kańcy , mo7.na dopiero pili.·
nać 7.)-tir.

•

PS. D le prc•t "l"
chlirn - Jeci n •Io p

'.fo u\ Gaicwski , sek r et arz KP PZPR

w

·-

ma1·garyny, dru 1 a do p1
M1 zkańcy żvchlina zni; •ą
m argurvn z oglo zeń r kl m owych. Pra ną poznćfć 1cj

m ak. Pro zą o tran porl
go p ożytecznego Uu zez.u.

te-

,. D zi n nik L ucizk1" w 1 Jny m z nu m erów „Pa'n~r„r · unrk
znmt cli
rny"
urzędn.ka
przed (O\\ 10jący
Podp1
z. wielkim no cm.
lmp utowO ze ojcow c trpago małego mia tcczk
\ In n o
trząc nic dalej
o 1r cO\\ al, don<M;a , nie
lqd per pektyw1czn<>"O pl 1nu rozwoju żvchltn . P0i nfo rmowano m;1H', że plany
hkie •9pracowuji:> nJ" t rcnowo, n( l'Z Woje'\\ odzka Rud a Na rod-O\\'<. Na pvtanic,
dok;1d będzie s!c; kr •tyko.,.. oć w pm ie dzldłctrzy na
nujniż zym ln(!blu, w trzylę od odpowiedz .
małc m
to o i
7-<.tkZ
Uv.ażam, Ż
alyryczm lnlości autorow
nych ry unków.

I

Edward

-

Przybyłowicz I

Zdjęcia :

O :swoim JHl strzt'it'niu nu tyl'11miast 1111 powrocie do
Kutna mc1<111wa1t•m ~krl"la ·
uowi Komitetu l'owialuwe ·
go tow. Gajewskiemu. 'fc•n
interweniował w PR:S. Obit• \\'call' nit~
cali s1>rawdzic".
nbiwilb~· m sir, gdyhv w u 1•hwalt• 15 8 159 \\'pisano w
jakit•s ud1Mmic:dn· c;,a~ir
wh1daj•1<·e 1>rawdzlc> c~· !ry a
mnie 1>0:.ław 10110 przt·d s:1<k111 :.<a znicsłuwil'nit' . Jlo wodu rzct•zowcgo nit• mo i:lt'm przc•c·u•z zahra .:.. Sir
miakm na to 11ran.1. Licirc•
na 111·uiwn ś c· lucłti , k t1in11
te: ul'ln\ ale: 11okaz:vwalt•m.
.T1•1hwgo «ie; obawiam . }1• hy informu.ią c a rnni l' ku l1it' ·
h\ nir została z\\ olniona ·1
)lran·. . ' it• moi.:c: ul r i:. :ie•
to 011 :1 naprowatlzila mnit'
na :;1arl 1t•1 ul'lm .11) . \\ •1·m
'I. on•kt~· ld . żr talde ;;zykau:v
zdarz.1J•\ sic: w Powia to\\ d

1 ż
t'ÓW ł'ld

K utnic 10 roz mowie z i 11 tcresu11tunii.

TEKST I ZDJĘCIA LEON JANKOWSKI
czy nic 2l.'1Chodzą podejrz.nia zabójstwa lub jakichś
ir.rnych cech kryminogcnicz. ności karalnej, a pOnieważ
samobójców
prawo
nte
obejmuje sii eriant koń
czy ślcdl)tW1) z dopiskiem
- sprawa do umorzenia.
Tym bardzie.i Przychodzi
mu to hl'lv.o, że jest to już
chyba 12 sprawa samobój~
cza w t.vm roku i może się
w końcu człowiekowi wszystko zm1dzić.
- „.proszę
pana,
dwa
dni temu baba palnęła .<;obie w lcw1.1 pierś. Ładn,,
kobiet.a matka
malc>go
chłopca. .Tes1..czc na chwilę
przed
śmiercią
v.ryjrzała
oknem i strofowała swego
synka,

aby

nie

biegał

p.:i

jezdni, bo auta. wie pan„..
a potem pach. pach - trzy
razy w serce i trup. Rewolwer należał do jej mę
ża, którv służy w
wojsku.
Baba
mlała
wszystko 111c:r.ego. jej nie brakowało,
tylko kochliwa
była
jak
nic wic>m ... - informuje zawodowo sierżant R.
listy
!>07.0•
stawione przez trzy denatl<ri
tragicroc:i
niez tamtej
dz.ielncj nocy.
Przegiląd<lm

dziewczyny:• Wanda Wroczyfr1ka
lat 17,
Jadwiga
Felisiak lat 16 i pół i Mana
Pawh•k lat 18".
to w nocy, piętnnś
cie minut po półn.Jcy. Na
tej ~odz.inie zatrzymały .się
wskaizówki zegarka WroByło

li

Kochany Stefciu ... - pis:r.e
Pawlakówna do Stefana R.
swego o~tatnief(o kochanka
- kochalam Ciebie l kocham„. nie zapomni.i mn1ic ...
muszę
ode.iść... na wicki„.
twoja 1 zhańbiona Maria

W podobnym stylu pisała
swej wiel•
J ostatniej
czyń.sklcj.
zawodowego
miejscowej
- Tym
olów1kie!)l
PawlakóW11a napisała ostatni jednogtkl.
list - sicrża•nt MO obraca
To byli pierw&! męże7.yzni
wolno w palcach zwykły,
w ich 7.yciu i pierwsze rOIZczarny ołówek ja reczarowania. Pierwszy
lęk
daktorowi narysuję drog~ za7.drości i cierpienie
na
jaka przebyły denatki •)d skutek
zdrady. Nieszczęś1i•
KJL1bu
Fabrycznego, gdzie
wn milość - jnk potem obyły na wbuwie, do miejsrzekły kole:i.nnki.
ca samobójstwa.
Lecz czy tylko t-0 kh
Cznrny. w pośpiechu Zll- pchnęło. do tnk ro7.Pnc?:liwe•
temperowony
ołówdt
w go kroku - zbiorowego 11agnibych i mocnych palca.:h mob6Jsiwa. w małej ka1u~y
.siet·żanla
trnci
cbaraktet' zwane.i szumnie bn~enem?
sw4:'.i nk·zwyldości. Sierżant
7, wywladowcą R. poje~
w tym _momoncie może na- chali~my obejrzeć basen. tawet mPomniał iuż. że tak ka ni()()Ficjnlna wiz.in lokal~
nieduwn0 szczupłe i zgrab- na.
ne palec dziewczęce nerNlewielkie 1\.l~tl'o wodv
wowo l w pośpiechu krcplylkiej z brzegu - dalej
i!ll'ily ostatni Ji,,L swego ży
n!l!glęb~7.C'j,
pr7.y tcgorol·1.·
cia.
iw.i ~llsz:v. nii. 3 metry,
.__. .„więc od tego m 1cjsco
Slerżnnt rzucn knmienlem
do busenu nu przedmieściu w t:.iflę wody, aby ph~·t:vcv.
h1~dzic ponad 2 km. Nowc-t. nic
1iiwn1ó miejąri>. gdzie
jeżl'h
były
'trochę
pljanc. torn;l)r
trzy
dziewczyny.
tn m,l~ły przez drogę wy- Trzeba być bardzo upartym,
trze:i:wieć kończy relację
Wroczyńska do
pierw~.ej
kie.i
miłości - T.S ..
woi~kowego
z

aby znaleźć śmi~rć w takiej
wodzie. Wystarc-ql bowiem
joden krok. aby stanąć nogc.1
na twaQ·dym, żwirowatym
grunoie.

Ewa

„

Dziewczęta nic ufaly so·
bie, dlatego powiązały się
krajk,1ml 1a1kicnek, atąd tet.
i:oii1.c:e u Felisiakówny, chcialii im: w o~tat.niej chwili r!J,;

IKOGlUJTOIMI

tować.

•

•

ty

skreydłem

n!c mam schronienia
z twoich wątłych piórek
J>różno

odwija6
bure szmatki godzin
ostatnia

jesień, ale na grobla
ciągle k.witną świeże kwiaLy.

Jest

przesiąknięta złą czerwienią

- A co się działo w koś
ciele. redaktorze. pan nawet
sobie nie wyobraża! Denatki u łożono w bla łych tinimna ch, na trzech katafalkach
ze!'<iawionych z ław koocieinych, był ksiądz, nawet odprawiono Requiem i ponad
5 tysięcy Judzi w pogrzebie - objaśnia sierżant R.
- a plotki. .. fantastyczne.

dni:a.

jest zawsze jednakowa
dobranoc

mała

czarna muzo

karzełku

prlcd którym co dzień
11 Ida.dalm momiltę z kolorowych szkiełek
11tl"1,askanych ścian nlcpotneb11ego świata
bijąc pokłony ze struchlałym sercem
<lobranoc
ty Jesteś północ
kwitujące moje

czuwanie
kurników
niech cl wystarczy ten hejnał
dobranoc maJa czarna muzo
dobranoc
kukuryku

Wyobraziłem

sobie te plotki. kiedy w niedzielny wieczór
już
po pożegnaniu
siie1~111fa

muzo

na kogucich nóźkJacb
mo,ja uboga t>ólnoc
szclcszczi\ca przetrąconym.

jedziemy na
chce mi
pokazać wszy;;,.tko. Chce pokazać jak pię~ny grób na
miejskim cmentarzu usypa.Do
trum
nieszczęsnym
dziewczynom.
Sierż.ant

uprzej~go
szedłem na

mała ezarna
jesteś północ

Dobranoc

•

Tak.sówką

cmentat~L.

Dąbrowska

raźną pochwalą

po-

spacer ulicami
miasteczka. Szukałem odpowiedzi na pytanie: Dlaczego?

.
,

Taki był w końcu cel moje,J reporter&kiej wyprawy.
Nie p1-zyjechałem po tanią
sensację. To z.ałatwlly już
za mnie miejscowe i stolecz·
ne gazety.
Wzdłuż glównej ulicy, na
krawężniku chodnika, chma-

ra młodzieńców ubraa1i
dostatnio. miny znudzone spojrzeniami lustrują pr-zechodzące
dzi<."wczyny.
A
dziewczyny chod.zą tutaj parami lub czwórkami - czą·
l'to ubrane w identyczne z
jcdpakowe.i
tkaniny sizyte
sukienki. Dziewczyn jest tu
więcej
niż · chłopców.
W
swoisty, tylko dla małych
miasteczek typowy sposób,
kokietują mtodzicńców. A w
okna<'h ludzie. Z7.a wzorzyste.i firany spog1qda na mnie
okropna
baba i lustruje
pi·zen1iklli,wl~ oc:1..0ml
Obca
dl.'.! niej twar:r..
To „opinia publiezin.'.l" ma~
lego mfasln 1.ajęła swoje co<'lzi<'nnc ~ta111owif>kn obserwacyjnt>. Jcs1.c:r.e się z niq
Rpollrnm

trochą

Płomyk zapałki
mówić szeptem

trwał

w

pełnym świetle słońca
spłoszyć

tak&

zbyteczuy

konsekwentny powolJ

narastały wokół

ł

sferyczne sferyczne
zgasł

wątły

trzeba

aby go nie

strzępy ciemności

wielkie
wirowialy on był
w centrum

nie patr„yli!.imy sobie w oczy.

p<'i~niieJ,

(Doko?\c:ienłe na Itr. B)

siPrżont,

Leży

pi-zecie mnij jej

zdję

cie.
Młoda
17-letnia dziewczyno o ciemnych włosaci1
i żywych, ładnych oczach.
Zdawałoby siq, że nic jej
nie
moglo brnkować
d•)
m,t:zę::k1a.
Miału
wszystko
cwgo mvf.(ła
pragnr1ć
d1.iewczy11a mle~zkajiJCa '"'
małym mia~tc>czku. Sicdemrn1,,;t.olelnia dziewczyna ...
Ni<' ma Jei już wśród

Ba<lain!a lekarskie wykaniewielka ilość alkoholu we krwi Puwlakówny
i Wroczyńskiej.
7aly

Sekcje zw lok nic st wiernatomiust u żadnej z
denatek objawów c1ąi.y. ani
żadnych
obrażeń
ci:ila. Z
jednym wyjątkiem
najmł,.>dszn
Judwlgn Feli.siak miała s1111e plumy M
skórw w okoHcy ramion i
szyi,

*

dzlły

•

*

Ona przychodzi nocą przez zamknięte drzwi a.by kra.66 moje
pantofle moje suknie moją twarz
wędru.fe bezl ud11ymł

noo

bronię

ulicami

uśmiechając się

jej tego

rano wszystko .fest na swoim miejscu drzwi
- ... broniła się pewnie w
chwili topieniu t usiłowała
Nie odeszła z tego świata wyrwM: :r. ramion kolcż.1sll'bie znajduję prawic tę samą co wc1,oraj.
z powodu choroby. Popełnek. Samobójcy nternz w Zbiorow1.1 grób trzeclt mloc1ych driewczqt na. cmrnta.rz1i
11Lla sflmobójstwo wraz 2 ostatniej chwili chca żyć w Żaganiu
dwit>ma kole7.unkami. Rów- konkluduje spokojnie sicrnie młodymi
I
ładnymi
ianit R.
ja1k „na. Samobójstwo zblorowf'. podjęte z premedyTrudno zresztą w le:i wytacją.
padku :r.naleźć jakiekolwiek
Znl!IF\,dam do ćlkt Kome1"1- p0wody Sl!lmobójstwa. Nie
c1v Powfatowel MO w ża przeżyła
jes1.eze · :'rndnei:i'o •
rach koło Zielonej Gorv. konfliktu sercowego, nie
Sierżi:int siedzi vis a
vis miała
ambicji
szybk1ego
- polo:T.ył M kolanach pę:t wyjśda za m1)ż. spvkojtB,
kluc:,,y od pancernej szafy, s1.częśliwa dziewczyna. Dl<1w szafie akta spraw. Ti\ czego więc zgodziła się na
~· prawa n•>Si tez swó.t nu- tak tragiczna demom:;trecj!:
met' I w hi!>torii krymlnolog!I wobec żywych? Dlaczego7!
polskiej bcdzie miała swój
To pytanie przewijało ~iię
rm.dzlał. jako jedyna I wyjatkowa. nawc~
w
skali prZ<'7. ustu ws2yst.klch zal nn11ropejshei rz<1dko spoly- teresnwa1n.vch, żvło nim c;;ł<:' minstcczko żary Jit'u1ce
k<inn
Głos muJq teraz wywia- niewiele oonad 20 tysięcy
dowcy.
micszlrnńców.
„w niedzielę, 23 sierpnia
Sierżanta to pytanie
o<l
l !ll'Hl roku w żarach k">lo
Zlelorlrl
Góry
popełniły strony prawnei nie intereBasen, który stal się miejscem tragedi4
z.b!oro\e .s.amob6.istwo trw suje. On mml slwierdz11\
zywych.

do siebie

zamlmlęte

I nawet

wych łl!'l"erlów łMnRtyer.nych
i problemowych 1:111 z reguły
nowvch tai nWychowanil' ·n1·zez literaturę! Bal Gdyby lifernturn
butclk;i z mkkil'm uhyłil
wic1k oną :;morzk1cm mnima by nie.ie<inemu ob •w11l<'·
Jow1 zaaplikować porcyJkG
0<1 lat na.1mlod 7.. ·eh,
All' Ż}"!'ic wyprl.!'<i•a w'dnwn·ictwn, periodyki literapisarskie.
warsztMy
ckie,
Cl'lowiek wspolc1.cisny-mówl Albert Cnmus - łnjd1H·:1.y
się i czyta gazety. Nic wiem,
czy to pierwsze nakż.1· p1·qnic pcwn1jąć za pe\\'nik,
k1em wyda.i<' mi się są<i, :ie
\\·spólczc ny czyta
człowiek

narodzinami

tów

JERZY WALEŃCZYK

LITERATU R A
•
WYDZIAl
OSWIATY

gllzt'IV i chi ba nic ,,.

p{llź~·jc

7. kobit•1ami \\'C'<llug knnont>W

„

'

stnlejr. takie magic1.ne okn\slenic: Hcns wycl10waw('zy liten1tury, które
czasem jest traktowane
zwie~micr!elniP serio, 7~
rlc;n1 powag11. Niektórzy s11

I

skłn:rrni

przypisywać

słowu

cln1kowant>mu magiczne działanie i wydaje im sic;, że clzielo li!ernt·kil' ma cechv okólnika Uł-1.c;dowcgo, pn;·agrafu,
ustawy, ro1po17ądzenia, tylko
że działa z więks7~1 sugesli<\,
siłq, i bn, hypnozą WiC'I?.<\,
że dzieło literackie ma wła
ŚC'iwo~ci narkozy, może usy-

jak środki mC'dycnne i
lub ma walory
wi!uminy Bl, którą w maksymalnych dawkach dla pobudzeniu szybszego obiegu
krwi stosujP mój :T.n;ijomy,
piać

:wiPc1.u lnjącc

młody

poeta.

Wydaje im 11!ę, że wy11tarczy wybrać . dwie czy trzy
k i11żki o określonej temaly<'c i tendencji, włożyć w
czytelnikowi
r<;-kę młodemu
t•zy czytelnic7.<'e i ci po przce:1.ytaniu tych ksiriżck bę<lq
postc;-pown{o zg0<lnie 7. ich
„wymow;1 ic1Pow11". A pott>m
znów dać dwie, t1vy ksl:iżki
o· innej „wymowie ideowej"

i .zw<'kslować P!lYChlkę czytelników na inny tor.
Zapewne, literatura jest
jc<irn1 z form hypno;1,y spolecwej, ale prnwdopo<lobnie
nie Jest akwm?rką nowych
społeczeństw, chociaż bywamy cza:l'm świadkami 2abnwnych mutae.il poci wpły
wem lektury. Poważni socjologowie po<lajq, że w czasuch
rcmantyzmu były czę te wypadki i;amobójstw po przeczylnniu ,.Cierpień mfod<'go
Wntern", Goethego i że ustalil się wówczas wt'dług ohowiqzujflcego modelu litdrackicgo typ milości nleszczi;śll wcj z tragicznym fi nałem. Lltcraturn jest w stanic
kolportować pewną modę i
opanowywać urny ly, ale wydaje mi się, człowiek współ
cze ny nic ma czasu, ani chę
ci na C7.ylanic pod kiltem autnNlukacji, zwlasz('zu, że od

lat wie
najwcześniejszych
więcej l widzi więcej niż to
może wyczytać w ksiqżknch.
.Tuż w ciwudzic~toledu pisał
Irzykowski , Żf' ustnlaifl liię pewne sterl'otypy zagadnień.
s:1.nblony uczuć I literatura
niechętnie od nich odchodzi,
a wypadki obejmowania no-

„Pameli" Richarci.onn.
Czyta gnzcty. Właśni!". Wydaje mi się, :że J;!nzeta 1.1bi.ia
lltcrnturc; XX wicku. Uśmlcr
ell r<idyknlnic. Gazeta ·- rna~nzyn, n więc po<l<1.iqca rzytclnikowi !'lzkiC'let lilt•ratury,
bryk, surognl 111~lęp<'7.y. Gazeta Jest literntur'l i filozofii\ .•TM>t dawkn intPll'kt u w
ptgulrc. Czlo\\'ick wspólcze~ny pok pi wa !'lobie 1 roch•: z
literatury i robi do niej perskie oko.
A pamiętacie tę nncgclqte
z arsenału c·t1downych wla:kiwośri ks1<1wk o <iziel<> pisarza rndzicckiego Panfierowa - „Bru~ki"'! Ta powic'ć
- 17.eka obc.imujric·a wi<>ie
lal budownictwa socjalistyc1.nC'go minia podobno cudowne właśeiwoś<'i. Powidć trakLujC' o wsi. wyknzuj<• <iowoclnie w,v7.srnść go podnrkl . ot·j111istycunt>i nacl kapitnlistyc-:r.nq i si :inowi wa~.kri pozycję w clorobl u literatury ralal mic;dzywojcndzieckiej
nych. To cieknwy clolrnrnent
cpnpc•I nowi-eh crnsów. Pewien krytyk wn1'S1.nwski zaldinał się i dawal slowo honorn, że po przccz~·taniu
„Brusków" chłopi rnclzf<X'CY
mnsowo w:;tępownli do spr11d7.iclni produkcyjny<'h. Wydaje mf sic;, że wstępowali
nie pod wpływem Je. iąi:id,
nle w rezultncic zrowmienia
pPrspektywicznych form ro7.woju wsi rnclziccicj i to
zrozumienie wyniknęło

rhv-

ba 7. podnlc prs1~'llitcraclcich,
<•konornicznyd1.
Czy nnpl'awdę wierzvcir w
to, że .Sngnnka 1.demornlizowała <lzinwrzęta i u lnnowi!a nowy mn<iPl wolnPj miloAcl, polegn.i:i<'cl nn ndorownniu .~tal'J:::1.ych, forsinst ·eh pan<'1w pi Zf'7.„. na. lolc•t nit> dziPwczętn? C1.y nnprnwd1,1 s11clzieic', ~c l<ilka loiiqi. k Knfki
nuroclzilo u nas typ mlo<lzit•t"1ca p1~zplmnnnl'go, że J•'. I uwildnny w tąjC'rnnic1 ', niczro·
crs i
zuminly clla nicg(l
nieufnie mło<lzicz
nastawiło
do różnyd1 po\\'a1lnych i ogólnie s7~rnowanych instytucji?
Czy naprawdę po przf'C'7.Y1anitl opowiadat'i Hcmingway'a mlo<i:1.iC'Ż nasza ,::wal1.ownle zatęskniła z.n polowaniem na lwy w Afl'ycP i ;o11pałala namiętnym pragnieniem
ogllldania walki byków pod nie
lx-m His:1.pnni1? /\le spc'1jl'zmy
na prawę [><>\\'ni.nic, 7. obywatclskq odpo\\'ie<lziolno ciq.
Wydaje mi się, że ?.byt c1.ę
sto niewlaśriwic troszc7.ymy
ludzi i uzysię o młodych
skujemy n•zultaty podobne
do tych. jukie uzysl ll.ill rod;1,lcc przy wychowywrn11u
dzieci nu baj~e pt. „TadcK
Nieja<ick". „Tnd<'lc Nicjndek" •
to sympat czna opowieść o
<·hłoJ')C'll, który nil" <'hrinl jc~ć.
nic
pr'lcrnźliwie,
wychudł
tna.ni
mamu.·i
słuchał
twia , ani babci, nni cizimlz111sia. Nic chciał nic jE'ŚĆ, uparł
dnia
Którego
się i ba~tlt.
<izia<i1.iuś wziril go 7.C sohq na
:;pact"r w 1wdzic'I, że spJC'cpowietrzu
rek na świC'ż ·111
rlobrze wnuczkowi :1.robl. WyTa<iek - Niejadek z
chudły
balonikiC'm w ręku :wstnł TJirwany p1~1.e:1. wiatr i :1.aw1sł
wysnko, nic opadając nu zie·
Dopiero . traż poi.amf!,
mię.
która podrzucała mu kotlety,
bułki i inne wiktualy, matowała chłopca nadnjqc mu pocrnw1tnt'ji
p1·awa
nownie
TlldPI< - Ni<'j 7.icmskiPj.
dek ma odstrn zuć i;woim
przyl\lnch~m. 7.ltchęcnć do je.clz.cnia, tymc-1.asem je •o wpływ
wychowawczy jC'sl ocłwrntny
do 7„umierznnego. D1.if'C'i szalcjłl za Tadkiem - Nicja<l-

WŁADYSŁAW

RYMKIEWICZ

Plagi żywota
XIT
lntach by!l.ś t\0<'7-<.'nlu nn pr1~omi
wz.r«- • ·11 I w1<•ku t·icm1cm mongo!
.v>- isk1<'h w J<Xlno pan t'"·o pod
:wini
• laj;H'<' •o
wan1a f)owl cil\ hl to- k1cr<l<\1"!li<·~wem • l ·nn<'go Dz1nok1 "
i<:
ry<'1.nq. Nicbyw iły w~rost p•>- G s-<"hann, 7.aCU\ł
i Wi<'lklch podhojóll',
Kr, z •wskiego
n:;vin<>.!<'l
nic~l 11kfewi,7.'l pnibo#ano
po11'if'1ic!<».1·<'
rnt<'rĄc;n.ląc,•
1łum·1czv~ tym, :!<' t•1.y- 11J•• ·te lyd1
gdy
praw mozna 1.nn-

W

osł11tnl ~h

m)

św1adk,unl

lt'inlk <>dwrnc;i R.ię

L

'l'll<'<'h~< 111

l<•tć

N

k 1ąu

W.

.llina

µ<•w.ciel ,.llkvigis-oh n",
(„CQ,lclJli.k''
współez.t:<ncj
od
„p··ociukt•yjn i" i .szuka praw- 19lll), w lcl<'>r j m1tor opfm1ji;
<iZiwego obrat.u Ź)'<·1a u In v- pl< rw.-.zy wf kt 1l0dhcij tnu.rkuw. Ba, al d d1.1.ś po.vie' ·t• • kl, zdobyci!" 1.v 1220 roku
hi •oryc1.0a nic tylko nie uf<,... Chorei:.mu. o~rc><ika w.v. [)l<i• j
µrZRkl••dow kultury nn<l MorlJCm Ara!nc;l,1 w ~><>w<Klzi
z 17.w. „<'Z':l'll{'.i lHernt11ry•' al
f.ki•n.
Wkn„tc•• po!C'm h•·rdv mon?Jil"'JWn~ z
WSJ)fij;..1.1.1.v<><ln:, /.,\"
Jl n1i„gwa)<'m i Mauriaki ·m. , ol. lw-fHtnrsk:<• wl waj<\ Ru.~.
jak 1 z. Sug:inkq i Agni<\ C'hr1- kl<°•ra po tos:f kłE; kG w b lwi
•'>fi•'. i'i-/.y tym r1.<•'Z za ·t11na- nad r7..ck ł
Krlką w pobliżll
w1uJ<\l'•, obok ooz.yql b<'lctrv- Morzn
rnJ. ki""O w 1223 roku,
l'tya.ny<·h z znkr u t<-mntyi<: :i w ;«1 mn~·' •<' J, t p6znl<' j
znikają z p<>ldt
h .."toryPzncj
zdo'n .V:lJ'1 l~lj.J\\'.
ksie"ar. kil'h t kze studiu i
"nstc_p'10 ud„rzc11'-c trukło.qzJ-ic4! obi <'7.Uj•>W •
w.1no jako pierwszy <•t;ip 1>0<!I racj<: ma d1 •ba Paw<'l .Jakieruj" Rię na
boju Europy
~l<'ni<'a twi<'l\."17.<\<' w artyknlc
WE;gry i Pol 1< „ N111..nv11ni N
„o histoni Polski" („Twór- :i.nidła"h
~'1u-.11.iej. im h 'l'C1l11r11<'Z•~<"" nr 6 z J951l c.), ;i:„ „lumi rn>.hij:i il\ l\fonl(•Jlow:<' pod
dzie n n<1.s pr;1gn;:i w1<.'<lzy "
wod2:<1 H1tu-di.rn;i w 1241 roprZ<''>7ło1<c; wlnsnej ojczyzny".
ku Rily pol l<i« 11;lwn~<·ntrow:iCytuj<• przy tvm gor1.kie topod L<:gni<';1. P< mimo l>'>wn pcwn< ~<> r< lx•tn ik;1 śiq:>kl<' n<'
hnl• r ·ki< .I obnny ~kup on<'g•l
go· , Wydajci<' n<1n~ 7.<'it' c,~
r~'<'<'r. twa /;Jąski go i w.<'lkop<)(r7.t:bow1.1lt
nic
:.kb' "my
1tc7.yt' 1<i<: hi. torii Polski od polski go, lt1d1 ości <·hlop.s.k ej,
{<!Órn1hi..v lc11p,>!1i f'l<l •kt• h i
INla nvi;h dz."~d".
w tym pow zech- JX>Slli".->\V<'IP ocl<lzlalu zako!lu
~l.\<ll , 'i.
.n1)Jr.riu. zy, f'<>h<·y ul gnja
nyrn u.rn!cre.<;.<1wan1u p1·z szt - '!'
pr1.cwa7.11j4<'yi11 silom najct<lt·'•'il\ kryj<· flil: obok uczud11 <-<'>w w 7.;idet<·j b:t'..vi<>. w kt.\·
oro,s\A
patriotyz:m1, ".:1kżc i
r j gin i<' k. h\:i. • rI .1ryk Drui:t
ddrnwo-'t'.
Il<> czy to ni.- inl<'r<'. ujq~. zwr..ny Pobożnym.
'«lleniu lę nR
Odt1•d po
na pr7.yk!.1<l, jnki<' pingi tywc>ta trnpily naszyC'l1 przodk•>w, si< pach i na Krym;<' 'l'.1tl1rz.y
prz.<-d trzy- od końca XV ck> !mika XVI r
7.<łllll(•szku,iący<·h
i;tn lnty d;o.i.<>1<'JSW. 1 dawni 1- wicku st.aj[\ ~'1<: pqstrn<·h m
Husi i Pol.<Jci, l Lnym „b:Czcm
"''-" ZIC!lli<' Pol. lei?
o na. 1>1"<1WUOjJ(>d<>bni.- hl-<1;\ b<>i.ym".
nl.c;,,1!! z;1 Int i;to, 7.e R~wlu

<'>w<"1.• ~ni kronik ri..c I pa- 1a mus.lala <l ć slQ mu~ym
mtntn'kArz • 1.1pisu.1ą, zt :r.u- prz >e1:,om w zn ' 1 upru ('
i:ony tat;,,r~kl· r 11ulnrn1 • C'> gl<;l><>k(, w umysły 6k.oro. na
lu ó a J na
dwa I ta naj •żdUiły Pol kc:: prz,,v:Clnd, ojll '
i wylt(,zo c Trz<X: <~<>, Jakub Sobi
ni
w i<.• I k •I ord
muly<·h, ro:r.bójnle7.y<'h wco- syl ;ąc ,;ynń ,. na naukę za
pow <Xlt.L.11; „s-m :wk
n<iw wdz., raj<1cych f:ic od cz.1- grrnJ
ni U<"7.cle &l' tnm t.ńtów. ~
połl1dn.ow
i>U do <'tasu n
kr y. . OJba1clzt<'l uel•,rpinlv t<' " i d• Ul z T tan1mi n11uod !l:'lJ· 1.Jow z! ml l'Now. kl, <'7.Yd
11oclta,
hnlickn, przqny.
Ta ruw,
prz.ez.
pu ..toszonc
k turzy uµ1<>Wł1dzah ludno.!« .;
ju. r, n;t Ulflh ni~w lniltów I
i;al ry.

n

li

N,e<l<>i tatki

ru-

po.';J')-01 oe'!l{O
UJ woj<'W<>t>.?..cnin • prnwinly.
do.n rzad~.v Je, dy u<l iwalo .sic

od.por.
zorgunl.iownć zbroJnY
wyk.irzystywnli 111u'l'a1<1rzy
ment za,,J..<xz nia, l>o„~lo ci•>
I< gu, ~'' .v un1ysl.itlt thl'(;Z(>,•ny<'lt Polnków ut~W•ll.lo i<i•:
!JrZ<'.k•>nDll.<', Z( n. J zdy tatl1rl'<k:<: &1 km koni<'< ;,mym, J-.1rr1 bożą, dopu l('m n.< lwra:--.nw t
mlnj1n n,ką ln<l7.ką.
taki i<w1 tnY wojownik, jnk
Kl.misiu w Z•iil·1<'wt:Jd 1>lwi rfat„J ly('znym
clt.nl •z jak m'

7..'."r\lpi<..n!•·m: „TaLJ'r,V grom'ć
t:ik to ni<m:ii nl tJ<1<iolrna. J:iko

k„~y

by kto

chciał

plukc

latnjt\<'c na p•.)wletrzu pobtc·'.
Wyposażone w dz,dv i luki,
poBiH<llłl:I
·~·oj. kn mon~·•! kle
wys ką. jak na owe c·znsy, z.ipoź~·cz..,.ną od Ch r'tcz ·ltl>w tc·
I k
<· lni " WOJ<' n11 (nrnchiny obwyrzuLn!e kami ni.
lt;żnicze,
Wr<''"2JC 1 kn1\czy kronikarz:
1nrany, proc'1 i tzw. <) ,1cń
<: od nich
gr kl C'Zyli naczynJJi z płyn m „Nasz !'Z4d, i:ż„by
Ich i;prawnoAć (Tatar6w) i <XI irh n •rectwa
i.1p:ilająrym).
pol<•g,1la nu t l l7.nci uwolnlć <lawa! podarunk •. „"
bojv·~·n
dyscyplink. niezw ·kl<-j zwrolO t ·eh pont.i:-.jn~Y h Hzcei:v:n~t i 1 o. krzycllun!u wroga na po„~polltą upom nk.1ch dl
Tap<>lach w;1lki (lanie<' tatar kil. ta„;,w - w n" t<;pn)'m !ell
DoknC'Zliw~ć t<•i plug! żyw<r- toni<'.

nnm. ~ zocm kw.~ m~~--~~~~~~~~~=~~7~--~~~~~~=~~~~-~~----~-~-~
RZl<imiowa, <:h11iigmi.<;two i alhih<1l1zm.
111t
;rnt .tncl spr?.('(!
Na„<>·
trzy. tu m:<•I, lnn«l(•> ro<lznju
ldopoly 1 zn nrlwi<•nln, C'i< y,
l<torych Im J, ii n'< ~z :-cizi!
by1y &roż. 7,(>. Powklr?.() moroW<', l>r.1k .<>ilnej wl.1dz.y wyk<>nn ~vczł'\j, ~wa\volt, 'l:ołntcr. l„1e 1
wojny prywatne, lil><?rwn vE>chroniczna
ło, i nn jwu1k. w,
pill"ll - naj;tz.dy T"Jl<1rów, oto

kit ,._lei,

11
p<"I<! J'ti'1rymi
Hz.<~7.po. pol: la

sli; <1.11vn 1
<' ft<!<"ka.
Tat;iraml

nn7ywnno
lll<lno.<M. m<n •olskl<-J,
stepy

7.nml(~k.wała

11u1l11
s:r.tn-

odlnm

która
A:r.jl i

IL._,"--ł

_ _ ___,,

Po zj('d- ii
by!;. hodvwln
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~w~~j~m~i~~~~~~~~~~~~~~~~
kt~j
bydła.

J-iPm. Pragnq tej hero trat~
i;owcj .sławy l w rezultacie
nie Jedzą, kiedy im rodzice
przy jt'<.lzcniu to
czytają
groźne memento dla głodoPostuć Tadka-Niemorów.
uwo<fa:i.
fascynuje,
jadka
Wznieść się raz jak TadekNicjudek! Tak 1o bywa :i;
odstrn~u1.Jącyml

przykl;:idaml

ble uświadomić, że pisarz
ma pewne prerogatywy, których nie posiada reprezentant innego zawodu. Zabrzmi
to banalni~ I pompntycz.nie,
ale, powiem: wi. I nad nami
prze klei\ st wo i blogosł~wień
st wo mówienia za innych.
7~1pomn!any

troch<:

~ystl'mu odniesień

wiosnę, Ił

wykopuje Jcsicniq,
~ic;-<1;1,y ,ht~rntu1:11 i pcclago- To prawda. Na Jcsiiłżki trze-

ba d!tą:o czekać. Zwłns?.cza
na dobre książki, zwlaszt'za
na prowincji, gdzie droga jet
tięższn, dłuższa, na bot·z~icr
ml.woju, Nie oczekujemy, aby
młodzi pisarZ<', któ1•zy sami
mus7~1 się je zew wielu rzcczy nauc1.yć, roclzlll cl •daklyczne i in trnktywne wie1-szl',
stu cm.
I tu działa urok zakazane- 01>ow1adnn!n, powlclr!. Nic
go OWQt:'U, Ale młodzie;l na każmy im za tt:pownć wyog<ił nic czyta. Wi~ccj, spo- cil.Jułu oś\\'iaty z dzielnic<>\l'Ynaj.ymp·1lyrz- mi odllllałami.
śród ksi<1żek
nicjszyt·h wskazuje na ksif1żcczkę PKO.
My, którzy dojr:wwa!iśmy
w warunkach Polski LudoweJ, Je te. my jej pokoleniem,
eht·cm..., mieć wła Oil literatur<:. T to je t naturalne.
Chc«my, aby ta litcrutura
prawdziwa, aby żyde
była

g1kq, Mow1~a m1 młoda, uroeza osoba, ze w jej krę.gu
czy.ta się slreszczeniaopowrn<la~ pewmgo mlcxk•go poisk!('go prozaika, kMry podob~o na ullc~d1 Ha1fly w '.· me pockhm.1<'lrynvm wolał mednwno, ze J t nowym Chry-

J<'J nic wyprzedzało. Chcemy
c1.ytać

prostuje

o. tn-

tnlo Ilia Erenburg, z.nakcnm1y 1111tor „'f17,yn:1stu fajek" i
~1c .ma bezpośre<lniej ~-. „.Julio .Jurcmlto", powicdzlul,
leznośc1 mic;-<lzy ped11gog1k1\ źc htc-1 a tura nie Je t k1irtoktóry się v.,adrn na
nie m11 jedno- flem,
!I lll"rnturll,

w literaturze.
.

z.nnanE<go

„MAZOWSZE''
Nirdawno dotMI do nns
nrt11kut red. He-nryka Andru.kowa1i11 w „OdW dn.iu 2 sW!rptti'I
br. pt. ,,Jest taki dom". W
artyk!Lle tvm zamiesaczono
informację dot. na zcgo Zedersa

uio~ach"

następujqcej
spot•L
,,Żartujemy, że tok.I

treści:

to I.os

Tylko :!e w ,,Maartysty.
:zowszit" 11stalono limit - 40
ko11ce1"tów roccnie, nawet
o tat11io znii.ejs.zo1w n<l trzt1<lzicści. Za występu dodatko·

we płaci się specjalnie?. M11
już dawno przc-

amatorz11,

kroczyltśmlJ

w. . mianka

t

normę''.

pow11ts.za

pochodzi. po prostu z myli ej informacji. Nan pla·11 1lo~cfo1l'lf roczn11 wyno f IGO kcmccrtów. Ponadto obowiąZ'UJ
nas plan finansow11. W dotycltc.zasmvej naszej d:lalalności normy te pr: e.kroc 11Li~mu.

prnwdziwe wiersze,
prnwdziwc opowi:iclania, pra\\'dZill'c powieści. W) daje mi
siG, źe w.;zyscy, którzy zrobili już kilka kroków w kie-

wlcniyć, że
Proszę nam
bardzo c1mirn11 i sztuw1emy
prac:ę ze.~polów amatD"'skkh,

runku !Hcratury, powinni i;o-

bo z;

j,cl~ dzuita~noaci

I

powst<U

równiP.t zalq.zek nM::coo Z,_
spolu. Między innymi .z l:Sd:·
ki.eh ze połów amator Kich
rckrntuje się 5 rulonków nri~
nego ze.polu. Przykro na.m
nnto1niast, że taką 111zmian1q
wprowadza &ię mimo woli w
blqd opinię publiczną. Serdecznie proolmy o sprostou anic.
Jeżeli

Lntcrc uje Was na-

sza praca, to

8crdcc:z:nrc

za-

praszam!/ <lo Karolina, ab11 de się mooLt jej przwrz•ć
„ocl kuchm" i zapo_nać aię
ź calokształtem również t
n<1s4ych ;>r(Jblr.m6w.
ł.qc~vm11

serdc<':ne po•droi ;ci

u ienia dla Rcrla.kcji
Czytelników
DYREKTOR
MIR11

ZUltlJ Nl)KA-::. rl.rl ta

r N:,O,K.

DLACZE.GO

'
•

Dokończenie
bly•wło.

I.o n;,• n,<' prze.;~k:id1~1,
lat\\ iej bt;dzic
~>n t
W<? wszy tl'im polapuć.
Oil);~ p!untacje trzciny

krowej
1
Kieciv· pierwszy rlLz o·l
rolrn 1927 \\ , dobyt.;:, s 1 a w
padltu po J-. , i.lnic Brand:
na forum publi t.nc, Stefnr1
B1-.1tkow ki wyr:,.ował pl<~k
świata''
, Dookoła
n1c w
<lrzcwo g( rn alug1c-.zne rodziny I'.nno. Ttop :PO zul<;„
• padkob,cioów gu bit
wnń
w licznyd1 ro1.'i; s:d1.• c
t go <lrzewa.
g lGzi nlach
nrHtkow ki
Oc.zy wiś1· e,
prz św\la<.lczony był oct p')·
c,ą.tl u, Ż<' wl;iśctw)mi ~pad
kob1uT·11ni są i.>1•z w;1tpic·
11111 Pin110\\ ic.
W „Odgło. ach" całą . p. wi: popru v"d.1. ł Karol Ha<lZtak. Ten mi il o tyl / ułal
w1onc zarl„ "lic, o ile i ła~
w I l>Ylo mu w1et1:yć ·v
siu. n< (: • w oich pl'Ze\ddyvoan, H m anow. ie, że .p·1d 'k p11 BrnnociP1 J<1k prota logika w kazuje, otrzymaj 1 Brondtow1e.
Ob~J dzc()olni, mlodzi reportor:.-.v z ipu. ją 1zuc11! siq
w wir <loclr)rnr1 i pvos.zukiwnn. <'ll , J:lk s·1dz~. zbyt
do
jcdno«tronni · µod 7Ji
17.eczy, ho n c· w ym .edno,
czv . padek oti'Zym:i,ją Pm11owir, czv Brandtowie, a
• dno v tym, oy w .igóle
urlowodn"<: pra a pa<lkowe
tarych
k ,;:oś z potom; (iw
ten
naw<'! gdyby
ro<lchv,
kto!· miał oh <'nie n zw1 :C.,
Kow:il ki.
Po<l1·w.s, klroy moJ koledzy <irukownli b:: rdzo powi rz<'how11c I n c noweg0
nie m<'n i(}ce lnf<n'm<1cje o
wo eh <iocir•knnwch, ja r1.nj 1lem sir. c1.ymś o wicie
sprawy,
dl11
waż. .. Jejszym
obl1<.'ZYl!'m re·
mianow1c,l
lnq w. rJ ść spndku, p<Ki0

na
Ja1\ciwla nok
pry'W In
W!'m 1 srmdkoblcr'C'y. H·> pow C<ilmy .sob1 szc1.erzc: CZ) oruz
,.Odgl1„ 1>w"
L lnl<'Y
„DJ .kc.In swintu" od pnn1
tygodni oł>H•rwu111 z mi1 zabat.il<:
uczucfami
nymi
Potrud1Jlem 'l•G
p a> OW<I.
1eco i zba~lem opm e lu·
dzl z rM:. W<'h kn•gów . polec-,.mvch n.1 ~ n temnt. Ni<'J·t• rz.v uwa;;.a.iq <•ał4 sprawG
mówi<\<'
<'l\'il
hlutf,
za
:za dlzi nnilrnrsk 1
proś i< j,
i.e
ąd,z,ą,
,1C'Z.ke. Drudzy
juki! olwie.'<
je li
IUJ'\\ t.
P,1<.iek i tnieje, tv po tylu
J ta ·h • , dkohiercom do·
s1<> tak mulo, że d'>' 1nn1e sic: o F>W'' p1·-.wa ni
wn1 te no wet 1.;.1chodu. Jw11
twu 1·dui, t.e jeAli spa<le1:
P<>l.11•1
7.a
l.s nif'ic. to już.
(4. o lat) by kt.oś go vlrzym I: n je 7Clc inni, ż n;eprawciopodobne jest, hy wouec <luż. .! Ilości osób o naRrnnclt
Pinno
zwi ku
zn grn1:iką,
1.J·ającyc.h
m
:marl k mluł przypaść ml 1.ka1icowi naszeg,> kroju.
Otoz nnjpit•rw nalcżnlo wyja. nić. pn\\\ ę wielkn. ci i rcalnosc1 rnalerialm'j punku. Do1v1:hc1.as buwiem operow.i·
no •uklmi dHn) mi, Jak plant !'ie trz.ciny cukro\1. 1 .1 1
C<'llonie, n!an u je ba wciry
w l.1clor>r1.1i, plant. .i" k .1czyw1·"\v w B.az·~i ""' I> z podania <>b w1 u
t••ch ni. nl.nc1 . '\\Hrlo ci, !Io(;.
rl •11dzl lln ly('}1 pl, 11!.1cjach
1nt111dnionych. il p. Ponadto
llg.:iJQCą

orzel<a~an1u

w1śe~

p11
bo

na

cu-

CeJlorne rzeczy-

nulcżaly

Rrande1l'

i

gmrn:i
Ska1 żyskiem,
oocl
Wołów, gdzie przy' uli<'y J\.
111umer 12 pan Pinno kup.I

To ·a oczywiście racje nlr
d(.cydujqcc•, bo racje r»<lz•·

rnbie dcm. Wlaściw c dom
należał do osiedlu prl.Y r· •
bryce amunicji, ale pr1.cd
wo.in<t i podc;~a'S okup<l<'JI
do rodziny • Pinn·>.
nale7.ał
'J\11n nn pi rw zym p:••trz"
!Hl zielonv kufer. kti>re·">
łaje mnie<' znał 1ylko sii1.1
Aleks:mder P;cino. M.mo to
ezlon:rnwie rodziny Wil•dzl<'·
li, że w kufr1.c ukl"ytc s·1
sobie: w•zyhtkie pnpier~· :;padk'>·
Pi zyp0mn.iji y
gli'>wny pień rodu Brandt i wc, oniz oryginalny, sl<i•Y
I inno wyemigrowul du 1'01. ki. tu o.-m1<ll, u wyzna11,
kalwu1 ko-aug ·bur.-;k;l'go .si-:
nic \\yrzckl.
A spadrk wurt je t równ•,

pozwalaj:\ domv:;l:iC: s1<: wagi <l •kumrnl(1w krytych w
z1elo1~ym kufi-1.e.

a 1est tych ak·
na pcwno k.llrnseL I
na pewno wiele papierów
t.a
których
b(.'7.
z.ginęło,
1ę znlalw!i·.
spr~l\\-,1 n,c da
kapitana
W te. lamencie
Brandln jest klauz.ula:
,.Spadek otrzyma tt•n f>Olo.mch, k !<'1ry b<,"<i;r,k• wyzna·
u 111 kah\1ń ko-dug burskie·
r1o>
go, i gdziekolwiekby był,
sic: p0 otrzym·m u puclku <•I 1dz1e na stale w Ho!undii".

nicwoln.ków 1c;.}, . i<:
O pąlac<Jch w Holarn-111, i wielu, \\i cl u rnnycb
u:iikc,wych sk ·bach.
w zystk >
T •mc1.• ~em
przr-d·t.aw.a się o \\\tle j·1nicj, majqteok JC' l, wprawdr.i„ cw.s 1 zmian.\· gosput .ffrc;r.e w liwiec.c wpłynęły
na jego us;u·zuplcn1e, ale
n(iw -

do ~p<idku
to wwlki<',
ok"lo poi ,.

obejmu.i<1ce
wy ('alej pe>wie.rz.chni wyspy! .Jednak ternz j117. dub",1
eejlon kic . <1 upa1·1 ·twow iowięc ni<' \\'ario nawet
fll',
oblicza{; \rnrto i pl.1atacJi,
lu p.nostal spadkob ercom
kwitek. Z Indonezja ide11i !'hyb 1
prawa t.ycznn
1-1lusLnie. Nie·wo!nhtwo, 11a
f'zc·z<;ście, już zostalo zni rcducy
na i
więc
sionP,
nlewolniki"iw
wluście'cl«mi
nie bt,d11. 7, palacr11ni w stnt"(•j Holandii równiez „prawa
ię ma inaczej,
K<JnkrJ?tn; ;
W bankach holendcrski•h

dzjerżnwy,

tów

dw<1dzieścw
złotych

l'.l."SĆ

mJiint<.iow

o!.>ria~

mozaika z b:1rwprzed lanrandt ],
PapiPt"''
zloż no
wia.jący, gdy się nail patrzypicniadze w złotych talu1 ach
Mat!'<'!
ło z lewej 1;trony
• guldenach, a .ą one cl'>
a gdy z Prawe 1,
Boską,
1>r1.ez
natychmin towego
Chrys!u a w cierniowej kospadkobiercę
pra1~·owitego
rnnie. Obraz ten przed wojwra·z z nar< lym;
odbtoru
n;1 oco:ii no na o::;icm lyprzez wie.ki proc:entami. Po lód1.kki, zap1·a;;wjąn• w.'7.f· c;lęc · złotych. Alek ·md ,.
cx.llicL.Cniu n<1roslyeh przez st kich
w Pinno uważał ten obra1. z.i
mi<'..szkajqcych
n eh

-

ln'Ójkątów,

TAJEMN ICA
si.eściu milio·
nów 1alnrów, .u więc n'J\v„ze. rd7.!! i._c1u
nowartość
m~llonĆ>w złotych guldc•nó .v,
a więc równow. rto~ć dw11lu sześćdz!esięcn1 miiionow
realną

sumę

dolarów, a
to

ć

więc

równownr-

bieżl!CL""'O
. z1•śC'lu
dwudzil.'stu

(według

kursu)
mllianli1w
Do tego

złotych 1,olsklch !
d lkzyć t.rzei>:i

.n!crnchomośd, a w1c:c: dwadzleśoia trzypic:trnwych . t i -

rych irnmiu1lczck w Am·
sterdr.mic- oruz 'l.amel· norn.
Kam.enwzki J><rzosta·· alb.')
JX•cl zai-z.ądcm miej. k.11, albo
w r1,;kach pryw11 tn Vl'h powd C7.;f lub <11.lerżuwcriw.
Zam k Dom nnt miu t był
chr<>nl'!w swoim czusic
niem ccsar1.a n.ezn1cck1ego
Wilhelma, k.cdy to Wilhelm
mu ial kraj opuścić. Ccsor?.
zamek od
Pl'0'PUS"1.cwln!e
ówcz nrch dzierżuwc1'iw od·
nlc hardw legaln:i
kupił,

wrócił do
drog,, a kiedy
N1em1ec, rząd he>lcn<.ie!'l>ki
• 1to
upat'istwowił,
znrn k
nieruchomo .ć opu zczona
Odcbra111e kamier.kzek 1
Z11mk11 Dom miastu. pai) tw u i Prywn· nym włrśc1ei<'·
było n m!1· 1 0- Jom bylnby mo~.11wP po udr>·
łvrh~t· co'
!T'nr11 1 larów. n;,. wi:1d.>tn l woi;lnienlu n"t•ścislo ci W<'
1
Wlllyslkic'h dotychr1.asowych
1""1.v '' 1loc1c, <'7.V w . rc>brzP
O dwu ty lq,cnch Murzy- akl:ich kupn11, epnedłlŻY I

kufra

Pinnów do W'l.ięcia
udziału w n<1rndzic rodlinnej w spraw ie J>łldlrn, WJlał ~c.~}: PHrno adwokata cJ.1
I!olanclii, by w len sposi'.b

wieki podatków, otrzymRmy Polsce

niemniej

I ym

3.

0

. ygn·tłr,
po kt1iryc11
mci.na by dnjsć clo u t.1 k•niu
m.ej.<.<·a, w kt6rym znnjclu.1e . 1<: obt•cnie ziPlony ku·
fcr"! („Zielony I ufcr" używ<11n tu j·1ko królowe okre• lcnic z<1ginionych d ~lnunc.1tów).
•ą

C1. •

jak d

śtady,

jakieś

.

.Jestem w p<> iadaniu paru
ad re ·ów, trlymam koncc nic:, pu których, n,e wiem
jesl.czc dokqd można i.aj;i~.

2.

zielonego

Pin no,

c

polskich.

W Gdyini mi zka dziś
prnu Zof.a S. z domu Pmao,
Pi·nno.
Aleksandra
córk
Alek ander Pmno w dr1.ew1c•
Bratk·.>Ng1•ne1lugiL7.nym
, kiego j l jedną z Ol taL1i<:h
n 1,iw<Ji.niejszych odn<)g. W
roku 1927 Aleksander Pia·
no olrzym11ł od swej ('iotec:wcj babki Emilii Pumo,
'p:1piPry po\ rzebnc do przeprowadzenia pr»c u <iowornwie ~putiku.
d wego w
Alck.n1:ider <lnł wtedy anvns
pr,1.Sie, m.in. w pra i\'
w

l1IY

Oto w latach 45-46 prawy Alek ndra Pinno prnn•Jent Trppci'.yl1 ·k1,
wuct~ił
ktl>ry mtal kancelurię z. z,,_
borowskim w Lod·/,l, przy
ulicy Piotrkowskiej JO. Kancelar.a jui. nie istnipje, a:<'
tamci ludzie ży.i<1, gdzie s:f!
Co wiedzą'!
Prowadzi! inter y Pinno
adwokat Smoliń.kl. C1.y ży
Gdzie przebywu? Cii
je'!
wie?
W Zgierzu żyją potomkowie Rapkc, w połwłaś:•,_
ca la młyna. Mo.że Oni co:;
wi<..'<izą„.

W Zgierzu pr:r,y uli•;;
Z1elvnej 5a m e.;.zkali nie·
Bałaban.
jacy Pokrant i
Gdzie ;;ą teral.? Co wicdz,1?
W

okol.cach

f,o<lLi,

w

Przedcczu, mic 1.kal Kry. tilrn

•

ta1izman rodzinny. -ponieważ
od blt. ko czterech wi ków
po,•.iadłtniu Pm·
był on w
nów. Było w tym grubym,
malowanym na desce obrr.r
zur;('llLOW<iĆ .s1e w możliW••Ś zie
gd7.!"
„drugie dno",
l'ia'ch. f':eni;1<ll.e na ten c< 1 mieściły
pleczolowic•c
• ię
J>inno p< 1;;adat., ponicw•1ż ukryte najważniejsze doku1926 rn!rn mer:ty spadkowe.
w
orlLiedziC?.ył
kilka kmnicnic p1 zy ulic.Y
Z,1l'l10dnicj w Lodzi (odzieokupacji AlekPo<lc:ai
dl.1cz.vl po dotce swej, Si.'.'- ander 1'1nno pracował w
mionowej) o>ral. pieniqdz , flibryee Hmunicji w Skarży
kupH slmvPlr.y sku. Tuż przed wyzwol>.!~<tÓr<'
;r„a
l'ołtnlnrek kolo Lasku, gmi- n iem
wladow.ili
Niemcy
na Dłutów. Miał też Pinno w z.v.>tkich pracowników raw tym cz<1s1e ml.w1 w Zg'.e- br,',liti na cięmrowe samopołki z niejakim chcdy i powieźli \\' kierunku
r/.ll, do
H<ipke.
swojej granicy. Alek.s ll<kr
l'inno wyskocl.ył z µ<:dqccWi~· ndwokat Alek andin
r.:o samochodu i przod~t,11
i
Hoiand
do
l'inno POJechal
w 1· ku 1927, by znale ~ć F>ię do Lodzi. Do Skw·i.ysk,1
wrócić nic mógł, doS'tal sH:
wlaśc'iw • n:i7.wi ko spadk :>blcrcy B1·nndta. Tr t:1rnenl tam dopiero po wyzw<>lcn.u.
kilknnu c:e W tym c?Jusie lokut.n·ka,
lic7.ył
n1-1łlcita
bel· która zajmowałn drugą PO·
umarł
Brn-n<lt
tron
dz1P1nle, nie byt ożeni ny u. Iowę domu w Borze, nicl'innl'.•wm1. wicc czę'ć tffl- jn ka Bem.alkowa. sph1droa
.hlku p1·z zła w rc;-ce rodu wula mil'sztrnnic Aleksund1
Pin„10. Zielony kufer znikl'm110. W nn•tc:pnym µoko·
leniu z inną Pir.n!iwm1 oże nął, a z nim drogocenny o!.>:wp 'wnianił się niejaki Van Mcerch, raz. Barnatkowa
la, że obral. :t.abrał wójt z
i len . prawę spadku 1.a·
ale .skąd mogła
gmRlwał, wydzierając z te- Bliżyna tamentu Brand'<1 cale k~r by o tym wiedzieć, gdyb:•
!y, fi;! wjąc m1;r,wi ku, wv- n!e była obecna priy plą
fragmenty. drowaniu kufra?
ci1le
cieraJąc
(Dlafrgo przez długi czas
zasad·nic.ty
Istnieje wi<:c
plnntncjC' c·eJlm't. kic były w probl m: c się stało z zieri:irneh \'an Meerrhów). Pin- lonym kufrem, a właściwie
n,1 chcial cl«icil'<', ezy I Int"· z jego zawa;to:k111'!
je odp". testamentu, nic nan<swny pn:ez 7.dchlannych
racje, pozv.11IE<ISltnieją
fulszrn.y. Zachodziła obawa, j1 ce przypu zczać, że rozze c·aly spadek przejdzie w wi11z nie tej zagadki
rc;re rodu Van Meerchćiw. zwolilob.v rozwiqzać µroblem
Tak slę jednak n;e stalo. usl<lll'niu właściwych .paJAdw !<d' Alek~ai'ldra P1.1- kol»crców kapitana Bran•i·
no p1·1.y\\ iózl wiek• ccnnyc:1 la. Rowicm Alek under J',ndolrnmenlów z !J olnn<lii 1 nn wybierut się osobl ·cie 'lo
dokumc•nly te zo_taly ukr'!· I fola11dii, i obnj z adwol:a tem przekonwni Jj ·i i o
(<• \V Z1! 1<>11Vm ku frz.P 7. ffi<'·
tniowvmi ~kueiami w domu calkowilym tej wyprm\ y P)·
P• nfl\ Pinno. Al!' już nic w wodzeniu. Przc·zkorlzila w
I 'óltalarku, a w os•ie<llu B•)I' tym wojna.

ze słr. 6
gdy wejdę w uliczki. gd'lfo
ll1ll'S'7.kćl1Y zmnrle tr,1gkw1c
dzieWl"l:VllY.
Tu „w. zystko" w:;zyscy wicdt.,1 o vszyslkirh. Jutro możc,,z by<'· na w;larh mia ta
rowny B. B.
i zdobyć rw..gl
MoŻ<'sZ rown11•ż by<'· wyklc;ty po w 1.y tkic czasy. To
•e:; dz.iewe2ęś L•j. A j~h j
czyną, lrnni c z lobij. W tym
mieście nie wyjdzi1• jui. on11
7~1 mąż. ,,Op;n1a publiczna'
pr~.cni<:sic „~lawf:" do cl1·ugiL-go małPgn mia la i tam
znów bc;dZJe rosła fama.
Spnlkalcm „opimię publlc.zm," gtl:r wchodzikm do mam'.cvzk;inlrn p. Wroł~go
We wszystkic'1
<·zy1'tskich.
pu 1.yen oknach .l'.amajaczyly
Lwane - wi •działy do kogo
i<lc;, nlo wi <Jz.ialy tylko kto
ja je tern.
Zatrważająca przeciętność i
marazll\ atmosfery m.alego
miasta.
- Onu się w ·lydziła sasiad<iw. Chodt.iła z nim tył
C'.zasu, ws..:yscy wiedzidi. że
b~ wuła u niego, i !<raz kiedy
on j;1 ..:ucz;.!! t:aniedhywac <'110dl.!i'.- z innq, utopiła , ii:
matka Wro- opowiada
czyn:;kicJ.
- Czy pan nie wie gdzie
pokazuje mi
to oddać? czerwoną legi lymllCJP, 7.i\iS-11
i Pll'C"i'O:ltkę do pokwitowań
czlonkowskit·h
~kliidek
grupową
byla Jal·q
t na
tam - mu ze to chyba odni<' ć do Cnbryki.
W m.1?szkaniu jt;st są.aro ciemno pr;.1wic. Dwaj chloµcy - brada z1m1rk•i - bawiq się b ztrosko w progu
pokoju nic zwrac-ając na nas
uwagi.
- A c·zy pan nie wie. co
wykazalo badani• Icku kic?
- pyt..1 ma.tka. Bierze mnie
pcwn!e za kugoś z prokuratury lub MO. Może• nic doslyszala, gdy mówiłem jeJ
ŹL' je.>tem reporterem. Pyta-

Pinno. Gdzie jl t le1-.iz. .::o
wie?
miejscow00ci Jedlnia
W
- L(!tnisko pod R:idom1em
mieszka p, Anna Bnsu'tskH.
Była onn wychowan.c:1 All i{snn<.ira Pmno, byla świadspadk l ·
w. zystkich
kiem
tro~k i poszukiwań
wych
swego op1eokunn. Co ona
wie?
W 8017.e pod Skarżyskiem,
w dawnym domu P,nnó."J
mil! zka do dziś BcrnntkJ·
wa. Ona mu I coś wiedzieL".
si~

nazywał

dawny
Czy umar!,
je. li nie, to gdzie .i•. t teraz"!
Czy on wz1:1ł drogo1:e111~y
obruz? Gdl.IC je. t zielon.i.
kufer?
Jak

wi>jt z.

Bliżyna?

maili (Suel. C.annlW
·Author1ti) w Egipcie prz~
bywa .Jerzy Pinno, brnt p.
Zorii S. Pin no. J t'S>t 0n jc<l·
nym z dziesięciu polskich pilolow, zaangażowanych Pl'ZC'Cl
trwma laty do pracy nn
Kanale Sueskim. Jerzy l'inrw utrzymuje konuikt z
Poi I ą i Holandią. Mn wiele cennych wiadomości, mi dzy innymi tę, że spośród
wielu Bra·ndtów I Pinnó·,,
rozsianych po świecie, tylk0
polscy potomko\\ie s11 uprawni ni do ubiegania SI<:
o . padek. Wkrótce pan Je·
rzy p1·z.yjocfaic do kraju i
dowi my f;ic: o wynikach jeg,, stara1i.
Do tego czusu w 1..akżc.
tajemnicę
musimy odkryć
zielonego kufrn. Kpzdy, kto
mi.albv iuklkolwiek zwią1.e":
7. tą sprnwq proszony jcs:
o pomoc. Li ty Pr»Sz<: nnd„Odgł·,..
sylnć do re<lu!teji
ów". J ,(,cli„ P'otrkowska '!lli,
ANDR;t;J·:J
nazwisko
na
BRYCJl'r.

n;c> po:;tawion • było z. duż~·m zai. nowan:em, z:r.t.er-

wienoila siię lekko w tym momenoi<'.
- O ciążę chodzi pani?
- „.tak
- Czy tera.z ma to jakieś
znaczenie?
- No ma, bo byśmy wyst pili przeciw\o ni mu o
ocL zkodowa.n1e.„

A jeswze tak n~cdawno
matka Wroozyt'1 lclC'j jechała
goziC'ś pod Kal;sz, aby od brnć swoją schedę. 50 tysic;cy złotych nu ·ianv Alubn
dla eól"ki. Właśnie chodliło o
z ob. T. S. z
ślub z nim miejs.cowpj jednos-tki.
A je-szcze l<ik nicduwno pożyczyli mu kilka tysięcy zloly<"h na kupno motocykla, 1
teraz nagle budlJi . c: w ni<.>J
jaknś chc;ć odw tu.
Nic moją je t r7..eC'Z11 ba·
dać, czy niechęć do T. 8.
tC'l'az po
tylko
wynikła
cq i tnoiala
śmil'rri córki.
przcdl!'m. Dla mnie jest
ważne <·o innego, utmoskr.1
w jakioj żyła corka i co mog!o byl- moraln11 przyc·zyn
jej tragict:1nego krok11. W
mili.stoczku znale7.li sic; ludzie, którzy na gwalt chcic!•
uezynic z tego W) pad ku
~prnw~· polrtyC"rną. Ci snmi
może,

któ1·1.y p1·zedtem mó-

wili o niej, że ię pu ~cza„.
drobnomieszObrąd li wy
czai1ski sposób zaglądania do
cudzych serc i okien jeszcze
raz zdał egzamin na smutną
Zasuszone dewotki
pi;1tkę.
miały pretensję do miejscov..ego wikariusw. że pr>kropił
woch i
św·ii;conf)
zwłoki
kościele.
je w
wystawił
Jest
winne
\\'szvst;-iemu
swptały dewoty w
ZMS kruchcie ko~<'i lnC').
„Opir:ia publiC'Zna" zza firanek okiennych i z kruchty
ci szył.1 sic; z
ko. ddnPj
trzech swoich nowych ofiar.

Biła pokłony pr-ze<ł wielkim
ołtarzc"ln na intencję pr:zebla·

gania

ich

wielkich

grze-

<'11ów. Swojej winy n!e czuła.

KRniha.l wszak
Sk;1clfo,
karmi się Judzkim trupem.

LEON JANKOWSKI

„W dalekim refsłe ui11c'h11dl
111elcie!1W!

ONEZJA

SLF.DZ g 0 na.:?"UiiE'my
Spisab się d.nrlnie".

wolny.
Jl'StC'm nart'~''"~
Wydany mi dyplom mor ki
ohwies1.c7.a 'wiatu, ie lmle·
niem Siedź naZ\\.ian, nr1.y_fi;ty 7.<>Stakm do wszccMwla·
fowej rodziny marynar!!kle,i,
Jeo;f<'m do
że zobowiązany
dzielnoś<·b,
!iZla<'hetnmki,
nil':Si<'nia pom<lcy 11otr.1.chującym.

Na i stal<'k tTttrln() nam·ał
inaczej. To t·ozpalony pifX'
hutnlrzy. Szoty (ściany 11tatku) S<\ tak nagrzanr, ł.e nil"
można i<'h dotkni1ć. Od pół
goilrlny z cloh1e"o ~ltładu
i.łych ć jakirś dz~kie 11oknyldwania. O 13.:IO ostr)', 1>nr<'iąi:-ły ryk syreny okrętowej
7.awiadaml?; nito ę 10 1>rzv·
Krola
statek
mi
l1vci11
W 7l'('h Mórz i <l<'<"mów
Nephma wr.i.7. 7.(' §witą.
My, nlewit-rnl, sz.y·hko mu·
simy 11ęd7i•ć 1u J>oklad. ahy
11póinleniem nie ohra7.il- krtiJa. Możl' to się dla na.<1 żlt'
jak f
sko1i<'zyć. Bit'gnę renta niewiernych, tylko w
,lakkhś starych 8I>Odrnkaeh
i:hnnasty<'7ny<·h. Truba hyć
Na
7.lll)("lnit' rm·.cbranym.
podwyżs7.t'ni111 II tado\\:nf udekorowanym flagami kodu
i banderą. sil'dzi dostojny, w
rantastyc'U'ły<'h szatach Nt-p·
tun, Jl'\?O żona księżna Pro•
?;rrpina, ka.pita.n. Tryton. A11trolog, Lu<'yfl'r, tn;y dla•
fryijer z J>O'"
bły, lt-kan i
mocnikami, rusałki.
Kapitan pn:e'kar.uje Nepstatku.
tunowfl dowództwo
Na stole bl~ladnym wódka,
wino, 7.akąakl. Tylko alkohol I zakąski Inne dla Nep· •
tuna ł Inne dla „nle"ierWkrótce
n)"('h". Dlac7A.'go?
się prukonamy.
CHRZEST
JAK ZOSTALEM
ALEDZIEM\
Grupa nlewlll-mycb skuta
rm1taje llańruchaml. Diabły
krążą wkoło, biją. nas otfO·
nami, smarują jakimś świń·
stwem, leją wodą. Po kolrl
()O
wzywani
:rostafemy
<·hrztu. Słońce prały ł)O
twomlr. To przl"Cież równik
Pokład
samo połudnfle.
ł
bose
nlrmllosiC'rnie parzy
topy, flak ie tnidno u. tai".
mOJlł
\VrCS7.dC pr.i:ypada ł
kolrj.
rłągnl\
Najpir.rw diabły
mnie do lekan.a. Krótkie
badanlr ~ or.tC'e7.rnle: bańki
(normalne szkl•,\nkl, przystawlanr do ciała. tak jak
ślady
11raw1lzlwc bańki noi1ilrm kilka tygodni), płu
lrnnie :l:ołl\dka (J>rz<'z wielki
kjrk ustawiony nad ustami
kubeł morskl<'j wody. Brr„.),
r·1.ys7.Czenie zębów (smarowani11 zęhów mazutem). smarowani<' (c•alc• 'lalo tm11.1rntro<·hę to pa\'fl\Oll minii\ rzy - ora·1. oliwą, sad;r„1, pic-

(CZ'YLI.

r7.em na p<>dkladtt Jakl<'C'04
Jeviku), pędzlowanie irardla
(jaltąs starą szc·zotką umaczaną w rozpuszczonym mydle),
parę l<'kki•rh wstnąsów przy
pomo<'Y dotknięc·ia. przewod1iw clcktryc•znvch pod na·
diabły
i
pięd1•m (małym)
dągm\ mnie d<> fryzjeN. Tu
odbywa się goleni<' (gębę
11marują lepikil.'m, picr7.ama
I Jaką· farbą), strzyien'•~ (lepik i płatki O\\siane ~tarto
jakle11
wc włosy). Potem
J)()tworne 'wiństwo l<'JI.' m.1
się na głowę w <'h<irakl<'nl'
p1•rfum. Sze-1.ypitc to potwor„
nic w 01·:r.y, tak że nic ju:!
nic widzę. Ale O<'Zywhklo
ho
uśmh'cham się rado. nir,
trzt•ba się ulimleehaf. , lnat'7.rj N1•ptun mói:łhy sądzii".
ż11 ile sl1; C".ruję i powtórnie
skierować mnie do lekarza.
Po krótkiej operacji u (ry•
zjt-ra na pół ślepy, C7.0lgam
11lę do „rekina". To hardzu
wymyślna bt"Stia. Dłura, 7.roblona z bre7..entu wąska rura, z.a.kończona z obu stron
Tr7.eba
małym• otworami.
nią przeleźć z Jedncro koń
ca na drugi. Ale z obu stron
- z przodu i z tyłu - walą
skumlenlP- wndy pod bard7.o
dużym ciśnieniem. Na podło
kadze rury pełno fa.soli,
wa.lków d1'7A.'wa, a w. 1.ystko
to solidnie polane oliwą. W
„reklnle" nonnalny czlowl<'k
ledwie się m.łeścl, trzeba 11lc
ezołrać. Fasola ł drzewo ra·
jeiit
od oliwy
ciało,
nią
pn.e:1
Sllsko, t.ak że droea
Ca.ly
„rekina" trwa długo.
bi·
poranfe.łą
C'l.89 diabły
lub 7.atnymuJI\ w
<'Iem
żmudnej wędrówce, siadaj~<'

na twym crzbll'ele. WrCR7:·
cle, uff.„ Je ·t 8wleio J)()wlo·
trze.
chwytaj<\
diabły
Teraz
mnie znowu I r.tm·ają na
kolana prze(l Neptunem i
jl'go iiwltą. Musz,ę dzlękoml ła.11kq,
okaz.aną
wa~ 7.a
mor·
prosić o przyjęci<' 11o
sklej rodziny ł nadianle ł·
mlenfia. N<'ptun j<'st Już nl11
zupl'łnle tr1.dwy. r.asl<awlo
częstuje mnie wim•m (woda
morska, zęza, sadzi', pie1>1%
sól, papr ·ka, oliwa) I ka·
pleprt.. panapką (myclł<>.
karlofel).
surow-y
pryka.
Trzeba to 7Jeść z uśmiechem
u·
I poddoękowai". N<'ptun
j\mi<•rha się do mni1• i od1·zyt11jc wierszyk z nadanym
ml imieniem:

Ricgnl) się myl:. O naiwny.
Rcbllc'm to pona<l dwa tvmydłem,
godnie - w<>dĄ,
brn'T.}'llt\, oliwi\. Włol!y musla.łem ogolić na 7.ero.

Port zna.idu.ie sic w cb.il•ł·
nky Dtalrnrty, l>h\ra na2ywa 'llę Prllnk. Dokoła bardzo
doi.o uzhroJonego w cit:7.ką
brmi przel'iwpanr<'rną wo.I·
Na Sumatrze I Cele
~ka.
be le ciągle ti·" .i:\ Jl"flZ<'ZA
7ach;te walki z rebelianta.mi.
Wojsko odgrywa w kraju oi:romną rolę. Sprawa Irianu
7.arhodniego nie s1•hodzlJ z11
1117.palt micjsrcwej prasy. Nawet w gór l'h Jawy - wyspy, na lltórej je t 11to u11łrn·
' ·o najspoiwjniej - l(ra uj;\
handy rebeliantów. Mi<'llśmy
sic mot.no. ć o tym t>rzckow
nać w cza8ie wyciec·1ki
gory, kil'dy dla br.z,'l:eczc1'i"t" a eskortowały nas wo.i·
11kowe sam0<·hody pancerne.
4

wrnK XX?

pnyno·
Upal 11a
przemian z ogromnymi, tro·
pikalnymi de<izezami. Wod
lrjąC'a się z nie\>a tworzy tak
gęst•l :r.asłonę, 1.C' nic• wldac.
wlasn<'.i wyeiągnięte.t r<:lt~.
hll<'ZY o•
Okr<;to~ .l !;yr<'na
JU7.
11trzegawrzo. .Jest<•<,my
jcdl.'naśl'ie dni w mo1-1.11.
Dwunastel!'o dnia po południu ukazu ie i;ii; I: d. W:v·
soklc gl1ry ~umatry. W jakiś
eza..~ później 11r:r.ez lornl'ikę,
a \'krtltce .iu1. gołym okiem
pot-:żny
wid7.imy słynny
to
wulkan Krakatau. .T<•st
strom1a. wyset>ka, wy tt\jąea
z morza na osiemset metrów
dziś
w górę. Wulkan .;est
nieC't.ynny, ale kiedy'. w roku 11183, na..o;tąplł tu naJ·
więk!17.y na świeci!' ·wyhu<'łl
który
Wybtwh,
wulkanu.
w
znlsu'Zył znaJdująer 11ię
promil'niu stu kllomC'tró'"'
11t.itkl. l<'a.la wywołan,\ puu
niot'go dotarła aż do wybn<'·
:t.y .Japonii I Ameryki, zalała i znls:r.czyła 1>0blisklr mlapoC'll\gnc:ta
11fla. Kata.~trofa
u sobą śm.lerć kilku tyslę
<'Y lud1.ll.
jak
Krakatau wygląda
lew, z wyeiwnJętyml pr1.ed
siebie łapami I w~'Soko uniesioną, Ieliko pnechyloną
lew jest jui
Dziś
głową.
martwy. W lewo od nlC'go
dwie mnleJ57..e wysl'pkl Jed·
na :t. nich, wysoka na dwieś
11ię
cie mrtrów, nazywa
taki6
Anak-Krakatau. To
wulkan, który dosłownie 1·u
kilim minut strzela w i:óre
dymem.
gc!'ltym, czarnym
Wylmc•h ma dobre ponad sto
metrów.
cala
Na pokład wyles:la
Z
wolna od pra<'y 2aloga.
padzlwem obserwujemy potęgę przyrody. Qo Dlaknrly
jeszcze 85 mil. Opuszcz;\my
Ocean. Indyjski, wduxlzlmv
w Sunda Stralt (C'ir.·nlna
Sunda). Mf\jamy niewielkie
"'
la.tarnie morsldc. Teraz
lcw<'j burty mamy wybrz<'·
.Jaża Sumatry, z 1nawl.'.f wy. Statek rozpoczy11a manewry pośród set<'k wyset>t•k
o 5fn:ę11ł11-<1tych wybr1.dal'11,
które J1•żą mli:dzy .Jaw:\ a
Sumatrą. O drugiej w nocv
rzu<"amy kotwil'ę na rrdzi<'.
D<> portu wchod1jmy dopllł
ro rano.

ro:r.nos1.ą

Dżakarta~

Anhi!ektura
nie·
chaotyt·1.na,
t:v'fysl~c.e riksz.
ulirad1.
sląc·e źchraków na
Sklepy zaopatnono hard70
źle. Drogo. Pien!· dz z kat•
dvm dniem trad na warto-i·
cl.
wydobyć
j1· t
'il'latwo
sii: Indon z.ii 1e stras:diw••·
llol<'ndrzv.
:r:al'ofania.
~o
którzy J)r:t.e~ wi<•ltl prowadzili rabunkoW<\ aospodarkę ogromnych bogactw na·
tnraln eh l<'JCO kraju, ni~
darmo słyną jako na,jokrut·
nlt'ji;i kolonizatorzy. Widzia·
łem tak:łfl w <·zasil' re.i. u bvle lub ałuualne kolonie an•
gi<'Jqkil', franc·usl<ic I mu ze
stwiC'rd:rić, ie Holendrzy w
Ancli·
Pr7<'ciwień!'łtwie do
kow. nie t'ltarali lę naw<'t o
nawet
po7.ory. Nlr podjęll
prób stwor7<'nia vrzemy:słu.
szerzenia oświlaty. Kor,cy11tn·
jiw z darmo\\'<'.! prawh1 i;ioly
sic
rohO<'Z<'J. wywuzlli 'ile
dało.
dało ł Jak długo 11ię
robi
Wst1"'1.ą'Jaj;\ce wrażenie
n:\ nlowł<'ku dwnd:r.lestet~n
już
wieku, który wld7.lał
najnow1r1e :1.doby<'1.e cywili·
7,:acjl, życic milionów hu~l'J
w warunkach nficma.I wspolnoty pierwotnej, Pat1'7.1\c na
to, uświadamiam 11obfe, te w
który
dwudziestym wieku.
historia zanotuje <'hyba Ja·
ko okres wielkiego r<nwoju myśli lud7klej, ogromna
czę~ó ludzkości żyJ'C w glodzloe I stmszllwym zM:ofa111u.
Wid1.ial<'m 1>r1.edtem kilim
miast Holnmlil. Zamo:i.nośt,
uregulowany tr;\·b życia. Pracowało na to mlęti.r.y Innymi
90 milionów Indotwzvjczyków. Nf!e dziwde się nf<'ll''"
wiśrl, ,laką żywią tu do ko·
Jonizatorów.
banalna,
deknwi.i.

W PRIOKU
DZJF.WCZl~TA

SĄ

Z BAU

d7.irlnloa porto·
rri<>k wa Dżakarty, położony .ll'St
o kilka. kilometrów od śród·
mle ·da. Maleńki<• c•hatkt i
trzc·lny I gliny, odkryte ('Uehmalenkie
rynsztoki,
nąc·e
barv 'Z duż mi 7.apa.1mmi u·
lubionego przez Holendrów
notsa.
l'riok słynny j<~t na całej

.Jr. o

howi<'m
l11rl:m1i, któn.y harrtzo ('1.t;·
Prioku.
sto gosz1·14 '
Sl ·ą d sla\\1 Prloku't
Mles1,ka.li\ tu praw!lr ~me
dzlcW<'7. ta
piękne
młode
lndoneiyj ki<'. I.eiwnda glo i,
źe naJplęknie.l. ze rlzi<'w<'Zęła
mieszkają na in<lonezy,lskl<'J
wyspit' Bal!~ Tu w Pl'ioku
znajdzleC'ie dziew!'Z4;ta z 11matrY, .Jaw)', Bali. 'l Dzakarty, Sura ,11 i Bandungu. la·
Ją nie wiCl'<'.i nit ezternaśdo
- dwadzic da lat. lrh z.aję·
die moi.na nazwać pro tytu.J<'dnak panu·
eją.. Mo7na„.
ą
ją.ce w Prioku oh:vcza.ie
dla Europejc·z)·ka czym :r.a·
nlenozumiałym.

trudnym do uwlrrzcnia. , tąd
stawa rrioku na 'wl<'d<'.
ni11
Dzlewc-1.ęta 7. Prloku
p1JI\ żadnego alkoholu - na·
wet piwa. Są uezc!•we swoj.\
speeyfic:mą

Ul.'Z<'iwośrią.

Nie zdarzy ię \' Prloku wy·
pa.dek, aby komu: cokolwiek
ukradzJono. ::Uo:lna. tn 'l li•
ble na ulky 7t'gurek I h~·i>
pe vnym, ł.e ię go odzy ·ka,
bc:wlicm - o d7.iwo - naw<'t
nic dellzący . ię najl<'p!lzt\
uwafatą.
sławą miarynar1,c
1.e tu obowio\zujc fair-11lay.
Iła.ii\
marynarze
Pl.lani
d7.lew<'zętom na prz<'choW&\nle zegarki, pienią~r.e I nim
zde.rzylo się, aby dzlcW('7'Yna
ukrudla <'hoć kilka r1111ii.
Wiadomo natomia11t pow117.<'l'hnie, 7e j1•śl~ rh1·esz do•
brze i tanio Z\\lcdzlć mla Io,
to na.fle1>IC'j wziąć za pne·

<1.mbcrnadu polsk.iej.

Główna

ulica Dtnkrtrtl). Na slupie plakaf11 :: go!qhkicm
pokoju, ale w górach trwa walku. • rebeliantami.

swych ••„ta.rych" partnl'rek
o Ile te j 1<~e ą w Pr10k11. Bo tr.i:eba Wam wi •
tych
'ć
dz ee, :ie wi k
ll7.iew<'7.l\t traktuj pOb •t W
1•rzej i owy
Ja.ko
Priok 11
et.up w 11wym życlu, jako
posagu.
ulollll'cia
';rodek
Gdy J>Mal (jak · tosnnkowo n la 8Uma pieniężna)
zo tanie zdobyt)', dzirw~-zy·
na zawles;r.a na 57.yi nmo·
cowaną do złotego I ńcUS'lkA
dwudzł 1A.>dolarówJ<c,
złotą
i cz kA na męż.a. Co roku
wi•!Jle dziewrn: :t o u .oz,
rriok "yt·hod1,ąe za mą7. w21J!['OWymi
Podobn
są
matkami I żonami. Wiei
rze<·zy różni dziewczęta z
J'rioku od 1.a\\ odowych prolytutck. Zawodowa pro ty.
kaZdvm
ri
tutka „pójdzi
k~o odpowlcdnffi mp/il.Ci".
nie,
l>zlewczęt.a z Prioku
Warunkiem j t. aby m i·
lę dzirwcz ·:i.na podobał
C7.yn it'. Sam wldt;lałC'm ,,od·
palanych''., kti)rz)' oferm\ li
i ga.
w~ Oki\ z.apłatę I ni
li ocln, Bo w Prloku dzicw·
ii: s
ją
nie urna
rzęta
gor:v o wynagro zt'nl • Wi.1dcmo nawet, że je li m tczy:rna im ii; POdoba a nie
ina plC'lnir,dzy rez)' nuJą ezaem z :r.a.platy, choć prawd
mówi e rzadko kto z.i wł
Prioku bez pif!nf„.
się w
d1. ••

W Prioku j t na uliczkll<'h kilka wielkich ttidnl.
C'odiiennle rano gdy „ o •
cie'• opu e:i: Ją Priok, uda·
statki,
ię rik zaml n
jąe
dzieWC2C:la Idą pod te turl·
7.
d1lewe1.ynę
wodniczkę
nie. Odbywa 111„ tam zhlo·
Prloku. Nie tylko świetnlie rowe m ·cie I muaż. M a.
pokat.e w mieście w zystko, ży tanli Sl\ '1tJ><'Y·Żebrncy,
lf! · którzy najczęściej sami ok •
<'O wartt' fe. t obejl'.7'.enia,
Jeszc1.C' wykłóci &lę z ta'k- lC<"'t.Yli ię. aby dzięki tema
l!ówkan.em l i·estiauratorem
latwi('tj uz kać Jałmutnc:.
o każdy gr<>S'7~ nie poz\\ oll,
tatek odpływają.
Kaztly
aby C'ię oszukano.
żegna.ny j
<'Y z portu
Dziew<'zęta z Prl!oku ma.tą
dziewcząt a
grupc:
przez
nne >zasady, dzięki
J<'sz<·
Prlolm. V'.iliC'l1u ma.rynany
romle Il prowa<lzl z nimi talą korektórym rnarynarz
kh . ławę po cale.i kuli :i:il'm· &pon•lencJę. Li ty plsa.ne !łlł
sklej. cho<\ prawdę mówiąc, naJcz cieJ
mlędzyn rodonic wszy cy byWGlcy. Prloku wym iargon m, w którym
"' z tt"go za<towolt'nl Jeśli znajrJziNde 11łowa z bardzo
marynarz spędzi z któl'ąli 71 wir lu języków "lata.
noc, a na7.a tut n
d1.lew<'.7.Ąt
Wiem, jak tnidno uwieny6
11
l>ędzlc pragnął 7.rohlć to
w to wszy: tko, co tu o
Prioku,
Inną dziewczyn<\ z
moi.fi być p<'wny, ie mu to dzicwozc:taeh z Prioku na·
pi km. Wlrm, jak łatwo
'1.
się nie uda. Nir p6,i<lzlo
i;kwltowa{o to Jednym lro~
nim 7adna dzic'" rz:vna, <'hoi"·
niczn •m zdaniem o ide-a.llzohv niie wiem Ile rhdal Jl'J
„;,płaclr, a od wej wM:or11 ·- wanit• pro. l)•tucji i CP to'" ·1ni11 dziwno darni. \\'icnt,
81:1'.ł parlnC'rkl moir eo na.i·
bo kiedy ml to opowiadan
wyże.I dostać 11ublic•7.nle 1>0
buzi I nikt ię 7.a nim nie Z.'lnim am znalazłem lę w
u.tmie, ho nie u ·1,anował Prioku, także nie chciałem
dzi·
" wl rzyć. Ale dd' ni
mle,isrowy1·h z \')'C7.a.łów,
pewnego,
11łowom
ię
wię
dzf'<'W<'7.ęta Indonezyjskie Sl\
prawach bardr.o może zb:vt krańcowe o w
w tych
maryn rza,
ądaeh
·wy<'h
krew kir.
wą opo•
ktor · 7.akońez} I
z.a atla ałosl:
Mh'.i!leowa
wie.,\ o rnoku ~łowami:
„Je'U po ztdlcś z .iakl\~ „Obyście mieli tak uczciwe
dzit>w1·zy11ą, to cho<'bylj w
i<my''.
porcie stal mie iąr, to z inną el nfle wolno". Prand1;
mi1wi:w w z tko !lzieje i·
tu zgodnie z tym z, • cza.i<'m. na. uawct mar ·nan: ..
Zdjęcia autora
kt1irzy 7:ja\\ i ją ię w Pr Io·
ku 110 paromiesic:<7.nej nieobecno ·cf tak:lci wracają do

I

i dokerz11 indonezyjscy oc ck11ją na zncumnwan!c
1ta.tku. W głębi Msza rorlilma „Wursza.wa" 1wl :tqca do
Wojsko

sławę

marynarz('. Oni ą
.l<'dynymi hi I •_ml

skakującym,

MARTWY LEW
Nta!!tępne cln~ nic
117.ą nil' drkawego.

kuEt :r.ienl.l'kicJ.

Woj J·o

;est rnszi:d

z tnlnl„rumii w
przodu

karab~n

·„,

MtvE'f
znakomite1

tu

Prioku.

Dztewczęta

$II

knmitywi . W11st11u11-0n1J do

mas unowu Hic przeszkadza wc f!Lrcia.

•

Wkrótce sta.neła
chuliganów
n11 ("Z(!!<' dzielnicowego gangu,,
!'i-pod!l:cw·ala się piąt~o dzlC'<'kn. ale 1 raz czuła IS'ię na tyle
mocna, że ki(."Ciy Roger zrefle'.<towat sii:, od:nalazl ją t
wre. z.cie mttl:rA1moponował
żer\stwo, odmówiła ze wz.gnrd;i,
ro'ZJPił się,
Nied.067.ly mąt
rfllł1 ~ w stronę ,il'ani.Cy
pracę, ukradł oo6 z
f:truci ł
belgijskiej,
si<: do wi<:z",oola.
ehod7..1 po .cl odu i d.-x"ltal
Ale p:-z:Y'J)adkl
ludziach, a mcz.e6c1e n :e z.a- Po zwoln :cniu został potuln,•m
bandy, w której
Z<! <-ztonki'<'m
WS7Jfl dop'. .wje. Wrac-ający
r 1zjonom l- Lm.• <'nne. nagradml<W posluf>luiby kolejarz wz,~1';dami. f!lPra
swymi
nycih
i
s
&ta znd1<J<lz:i do m11lcj nadgt"<1·
l!'li<"ZTl<'i kavm1mnk• i z 7.8 n- wowal;i ab&o!Utalf.\ władz.<:.
Po p erwszych pomyślnych
przygląda s.e
!'<Owan :em
t
IOJ)O'iywaj11<:'<'j .,,..ry,<;t!l'pa<"h na~ w.ciz)'191:k!ch
m :ooc.I ?11!7.e
śn.Ladan.te.

skromne

Gap:owa- lecz

piękną

ta.k:t.e nędza, haruebne warun„
ki in.ieszkaniowe, alkoholizm.
Młodzież, skryta i zamknieta
W do- w oobie, w 6'\(lzic ch<:tnie triQ
„nb.~cję rodzców".
czuje się
mach zamoinych i kultura!· &powiada, mówi,
n:1ch bądź dJa świ<:lc.go 9po- wirum. pragnie wyzwollć &ię z
koJ u. a w i ęc z leni.-;twa; bądl. koizmaru .
Opowiada Berta, 67.-ef bandy,
też w imię fal.<>Zywie pojęte;.
nowOC?.c.snej za5ady tolera:ncjr dziewczy.na wyjątkowej intesto.,,.-uje 61<~ liberalne metody ligencji:
Miałam lat ooiem, gdy
wychowawcz.e. Dzieciom m·
c~;:o się nie odmawia, ani nl- przyłapałam ma.tik() a kochan·
k1ern.
Póżn:ej
zakawje.
<-rego n :e
Jeżeli coś powlcsz ojoo,
G.op 'ero, w sądzie dla nieletnich. rodz.ioe dziwią się, że oddam cie do domu poprawcól"ka nic.zgo nie odmawia ko- czego.
Jako

„~erua

p1'Z)"CZY'Ilę

na 2lłą drogę" w kroni·kach ponotuje &ię czę.sto
1 cyJnych

legom.

Bywa znamienny

Lulu ziwolniono z -

-

Opowled.zlalam

-

Mam to

wsz:)'6'tko,

gdz:'~

-

jest to przypadek sza.łam w odpow'edzi i wcale nierzadki stkie baby są k„„

te rodnioe

prowadzą

bujne
-

życie towany.skie. Matka
młoda jeszcze i ladna -

za.lamują si~

Tak

Nowych
licy.

gó-

ruje nad dorastającą có!ilcą uzazxl.r.osna
rodf.\ i elegancją,
m~ woli dziewct.yna szuka
poclecł\y u ojca, lctórego bardzo kocha. ale ten. w zasadzie 'Przykładny, albo praC'Uje
albo wychod.z.i z żoną - nie

-

trzeba

u..c;lyW1>7.Y-

autorytety.
na u-

6:7Jllk.ać

Mówicie, te to wstyd -

v.ry:znaje ilnna z przytrzynianych. My chcemy tylko uży·

tyl1ko

wać,

pieniedzy.

A

kto

n11s tego nauczyt, kto nam ,l;ił
przykład. że m.il~ć nie :t;t-

ma czRsu. nic dostrzega w cór nieJe?
C'C

budU\O<?J
rodzi

się
się

Soąjologowie, &Qdziowie, ku·
ra torzy nieletnich - mowa o
stosunkach fra:nCWlk!ich - dochodzą. do wn'o&lrn. żo wi<:ksz.OOć młodocianych prZ<\<;.t<:;>ców to nie s<t ludzie 7.li. Sąo
gł<:boko nieszczęśliwi i chorzy.
Zamiast karać trzeba ich leczyć. Póki nie je5t j(\5:7,CZR, za,

kobiety,

kompleks
niż..'12lC>śc1, pocz.ucie krzywdy i
bunt.
nara.c;ta
roboczym a.re!ilZtu. by moirta zaopiekować opu..w.czenia,
ty młodzieniec w
poplam ionym się dziećmi. Z C?.egOŚ tirzeba Dz'. ewczyna pra.l{nie błyszczeć
i
drel,,chu
&wclr7.<! oraz wyglądająca na bylo jednak żyć l tak z n;e- i.a w&LC!ką oonę,
/:, po. I ' uroo:o:wa d:l;.('W("Z)'• dob itków dawnf!j bn:ndy polA·
Motywem najczęstmym jest
61ala nowa. mn.ej l'.<"Zl'la. za
1111 w &J)Ortowym płaszczyku
:i:'<'lon<'i chuste~. n :e roz- to zdecydowa.na wypłynąć na Jednak Ramotność wy:nikajnca
z rozpadu rod7.l.ny, Ertsle astnjąca S:ę ani na chwil<: z S7..<'J'(l•kt'.e wody.
Kob' ta na stanow'sku prry- w:mtury w domu, dcm<>rah•vypcha.n11 aLkl\ na 1>P'!'awunk1. n.e wyró>.n:aJ:1 i;ię nicz,·m \1. iidcv paw.ki z.bóiccltlej zda- zncja i cynizm dol"06łych. A
Wówczas

sZ<"Z<' ólnym, tylko„. te twarze
o~ sk;1d. Zllćl. No tak, z Lst()\v

()pracował:

D. D.

OBI

gończych.

7.nskoCY1..<•ni przez pol lc.ic: po<l
d•.jq 1>'. <: b<>z walki. Mnr<v?!
„twardy Marc~.>i '' ,
ll<•rl(>UX,
nu p~
Tll!<'ZI ;czon v1·h
f'pra wca
d6w z bron•11 w n;lrn. załamu
je s :i: i placw. Ona jeJn~k.
Colomb:i , „p 'dcn 1
l.u<":<'nn<'
Lulu" z.1ehowuj<? , ;<: jak pri.v
stał<> !-7,..Cowi b ndy. Ch<>ć wi<'.
ZA· <7eka j;i doiywo ie. op~n.,_
wana 1 im<>ko.ina .c;taranr.' c
dobiera słąwa, cllll\ winę b·e-

I

.<..<.....
Pvaw,

rr...i

61~

wyjątkowo,

p.1ryskich gangach

i<·h.

Ale

,„

chuligań-

aw•inturniczych

ra<:LCj

prze.stępczy-.:h,
wyrażn:e
dziewl."'z1:t.a przejmują s:z.efo"-

mi

na sieb 'e.
two n!crz.adko, a naw t na;·
FI.Im son&acyjny, s:dyby to C'l..<)Ściej. Muszą być, oczyw. ś·
C7~1samt b<!z..
'c, odw11inc,
c
wkończyc
.!Hlm, mógtby
był
podobn c patetyC'.r.ną s - wzgl<:dne i brutalne, ale n :o
111ę
wychodzilby Żi\da się od nich wyU?..dama,
Widz
kwencją,

t"7.e

sprawicdże
L'W'<>ść zatriumfowala, ale wla·
ściwy bohater, czarny charakter. z.a6łużył na ok:la.w. Jednak:t.e w życiu, jak w dobrej
krymLnnlnej pow:E'l'\ci., najważ

ukontentowany,

niejsw
„Tody Girl 1859" nie ubiera 1lę 'Id w 1po16b zaniedbany
a także nie lell.cewaty 1ztUld mall.JJatu.

Dnia 31 sierpnia w ekallsitym parowie w aóra h Jury
I'rancusk.ieJ rozbił eię jadł\cy
T. nadm ie!"rul szybkośc!Ą w.vtwomy sa.mochód aport.owy,
· Podróżnym
się

nie

na.

stało.

~e

Pol.leja

wa. która wkr6toe

m1 jooe kat.Mt.r'()fy,
a;pod

szczątków

nic

drogo-

przybyła na
wyciunęła

pojaz<lu dwóch

dz: !W1ętna6loletnich

młodzień

ców, ogłuszonych ale całych i
00rowyd1, Teraz dopi ro na•
:tqplła

ni podzianka. W ki(."6ZCniach ofiar znale7.lono 611><>ro biżut ·· kilkaset tysh,>cy
"!ranków oraz pi&tolety. Okar<:ak> si<:, 1.e przypad k oddi1ł
'VI

r<:

wł;.dz c...z:lonków

od da·

wna po„'lZu.kiwan j, ni uchwyt„

ba.n<!y mlodoci; 111.ych pa.
ryv>lm:h g11n s.t rów, Jdórzy w
~' gu kilku mia i<:<'Y dokonali
~ r gu Zl1chwt1lych napadów
t włrun.:iń w rM.nych okolic.wh
kroju. S;im<x.-hód byl, oczywir. )

>hc '" równ ic-i; krndzlony,
Młodz.i<'ń{·y przyznahl się do
y. t.kJcgo. Wraculi w!a.911 .e
z Gann , ,gdzie -· ;po ro1.dz1t'r l ni u łupów - ' r<msta li si<: 7.(!

t>W)'m l

w.'lflÓLnikaml,

któi7.y

J'innym 1>krad1.1ooym .nut m oo1 hall <Io Paryża. Nazwl kil
na wolnoAfo-i pary
~WI talcj
p cz<•j 'o były dla poliprz
<"jl oboc.

Roz.pocz.1t s i

f>06clg, W &toJecz.ny..-h m !mad. z.b:c ów n e
z nnlczi<l!flO,

ale &Zybko

odna·

SFINKS
czy ZWIERZ~

DOMOWE?
(Dokończ c111e ze str.

2>

C7.y to dobru, l7.V to 7.łr.?
~ tó.l Hożr., na pr.wno dolu·z<'.
I na IW" 110 mutno.
l'r-1.1:1. tysi;i1· lat 1·0 rozsąd·
nlrj i pusri"•d Sarmuti1\\ 11ro•
wa1bili walki' o taki rl'a li·
I ·rzn · pozytywizm. o w •.ir,li1• ~low· z rhmur lantal,ji.
mltnlogli i romant ':r.11111. O
air
nlt\mal snnali tvc·:i:nr,
rt· Int' dą7.1•11ia I mariPnla.
kt<irc hYhhY 1il;1nl'm w~·l<rl'·
a1łaJąn m honkretne mu.Hi·

się

Plrowadzil na
wid, do ustronnej .t.a.nny' adzie
przebywali na letni&tu rodzice

laJ..l

trop,

dziewięt:nastola.tika.,
trzeciego.
J)OC'l'.Ciwcy zupełnie nieświado
mi. Jakioh to wyczynów dopu-

sz.o:z.a się kb synalek. OwB'Zem,
byli nar.vet dwnnl, gdy chlopak zjawil , się na,g:le z n~
CZOl!l.ą, o kilka lat wprawdzie

prcz.en

&tair6zą, ale im,p<mującą
cją i ogładą towarzyską,

Nocą

stety,

rUS7.yla
tym

ohława.

razem

Nl")-

pirzypadei<

pokrzyżował plany policji. Wybuchła burza, młodzi c-zuw:\11
i w ostatni-Oj chWl.ll udało im
gdzie 7~a
1>:ę uciec do lasu,

wili ukryty samochód. M 1m<l
przesirrz.clenl.n w cza c gon i twy opon, oderwali si<: od
pn..cjcchali
pr7.0'\!1.1dowoów,
kilkunaśc:e

kilometrów, porzu-

cili 6'1mO<"hód, zdobyli motocykl i ..• Alad po nich 7.agin:1ł.
Nast1:pnego
król.ko.
Na
dnia rm;poznaj11 icih w małym
miasl<'CT.ku. Chlopak otrzymuj<.~ postrzał

lnmi

w rami<:. Pod ku·

pr.7.<.!mykają

7-łlm

pod

• 1.lnb<mem. Przcjcż·
diają<:y ,,.kBpres ~łania ich na
chwilą i ocala. 7..ost.:1wiujf\ motocykl na &Z<>S'(•, M7JdZ..<.'łaJll
1;,1:. n:kn<\ w I • e.
Pojo'.l),H~1..0 pr7.('<l7.'eraJI\ &ii:
de· P;1ryżH, t1opotyk<1ją w umr'>wlon •.i knllJP '. <' i j•'.'!1..<·ze tebł<:kltnym
go i;.amego dnia
H<>lltrltoyęem a.ngielsk1cgo tu·
kni<;tym

wośd

pc>r:r.ynaii a nic je zcze

Jedna

plckną. ba.fką. epa.tu.lą

rą ~wą wzniosło~rlą przyszłe

pokolenia, I oto plotly owl'J
edukacji przehija.ią z wypo•
wll'dzi urznlów na. łamach
„Głosu Uobotnlczl'go".
/\ j1•łlnak mud !IZl'Zernś<'
i wr,:i.yr.na obrazu pnyszłn·
iEd , krrśJ011t•1:0 prze:t ws11łil
rit•snyd1 u<'imiaków. Jc·lt w ·•
ohraiui<• ks·T.ta Hu.ie howll'm
nir. s1r.r „„a idea, nil' 1o, ro
z\\ ykliśnw łączy<' z 1inkl'irm
nsir1ę1lnv

marz~1i, ale

'1'."·

shw prn•\\ idywal1 iac•1.1•n1·
nl •ty i gazctnw_vrh wirśd o
konkrl'tnyrh 1ilanaeh

rt'snr-

1:ns11oclarrn·c·h.
Ohra1. 1n·1yszln 'ci 11n~1.~·rh
anldl'towir1.ów nil' z~holl'7.a n
• 11ra\\')' 1;5ztałt11 111 zys·1.ly1'11
t1lw

~losunl~im1

mi<:dz~·h1d1l•id1.

morlf'łn ż."da,

iirz) b1.lo:>ci

nie

J~k·

trnł<tu.Jr

wicl:.ieJ

Rą

motywy.

Niejednemu z

chuligańskich

WYl'9.~tków nrle chce slę prl\:'
Niejedna <lziewcz.vna
oować.
marzy o klejnotach 1 zaba.

ordynarnych manier. ani pozy
„warnpn". Prz.ce.Iwnie. udnje im się rządzić gromadą
tym latwiej !m 61\ ładniejsze,
lop'oj ubrane 1.„ lep.ej wy·

nf'

chowane.

Bo

o pochodz.en c

chlop(.'ów

nikt

nie pyta, ale
najmilej w:·
zwanych do-

v:śród

d:i;iane

d71iewcząt
są z tak

brych rodzin.

Do n:eda.wna obowiązywał
je typ B. B. Obecnie, każda
chce zachować własny styl bycia, sama określa wlasną syJ.
wetke i strój. N;e toleruje się
tylko kannrlnowa:nla ust oraz
dwudzie!ltosześciolet n ia c<ndulac}i. modne SĄ natomia.>t
kzna,
bandę wyd! Użone, pnes.adnie podkrą
kobieta Oll"ganizowała

wsch,

mlodz'en:cc
niejeden
- o lilkwsowych samochoddch
nabll·
hollywood:z.kic.h
życ:l.u
!
bów. Nie ~ to jed?Ulk przyczyiny wyetat'C'l.aj ące, by p' crabunkową,

&taiwala

na czele tone oczy.

J(angu ,,skórzanych bluz''. Jak

to

się stało?

Lucllenne nie mi.e.la łatwego
Ojca nie z.nala,
dzieciństwa.
mat.ka ją porzuciła, dz1ad';ow1e. u których i>ię wychowywała, obdarzali ją tyLko sztu.rch.ańcami. Gdy mlala lat s1.cf>n.aście. w dzień !lwięta n:m>dowego wykradła idę

lu w bija!yC(!, ale nce wolno
J<'i &tchórzyć i opuścić plncu
do Pary- boju, W wmla:n. póki nie 1.;i-

z
Tańczyła na którymś
placów, :iż sf)Ol";trzcgtn li'it~. że
świta. Ni<! m1iala odwagi wr:i<"llĆ. Przygodny ta.n~rz„ mło
ża.

Kaida z dziewcząt dowodti
grupą d.zie.<iiędu do dwud?. estu chłopców. którzy są śle• po po..c;Juszni, Wyżyw11ją się w
tańcu i w bl)jkach. niarz.adko
Dziewczyna może
krwawych
r. :e brać bezpo~red-n:ic.go u<lz.l•·-

wiedz.c,

moźc

być

ixwna

w;emooci podda:nyoh. Wówcza.;
7..itle-.ly tylko od jej sprytu J;ik

nic dop~cić do gm1gu rywal1~1ki. Mężczyź.nd bow:cm jak<>Ś
W ciru'(u slcd- się pogodZI\, nle konkurencJa
mi.U lat f>.prokurowal jej czwo- mi<:dLY kob!etaml kończy sit:
ro dz:<.>ci. ale O'.lenić &1ę nie zwykle
tragicznie dla c.alej
ch<:'iał.
bandy.
moi-<' mnie
Po fakcie
okrucieństwa,
Najwi<:km.e
:-xlradz.ać - mów!I - a tak, cze·
kaj11c na 6lub, ~7J'e w t<'rna. n.aj lepiej przemyślane kradzicŻ<' popclniają gangi dowodoo-

dy drukarz,

przygarnął ją,

brał do siebie.

1~iniedhana, nc pr7.<."Z dziewczyny. A garnie
Zaharowana.
rn'EK"hc:<'.Onn zae7~1a 111.ukać r<)· i;ię ich do tego ,<;wiatka C'01·az
kJ.lku w1<:oej. Malo zr<'l!Ztl\ ryzykuj;\,
Pozn:ila
lmmp<'n.o;aty.
rhłopców i J)!'7.ckonnłn sił~. :i'A) J i.A.•li nai;tiipi wpadka. chlopuroda jej dziala na mi::tczyzn. cy b<:d<i J<' <llSla.niać. Jeż<:li oz k<'><'han· Pl• 7-t'l.ll bandę, nikt się na
Pokłóciwszy Irlę
k.em rzuci ła dom ! dziec-i. 111<"h n:<' bQdz:ic m;';oił. Tak
Przymata do grona młodych lwi.c kodok.s honorowy,

Operują.

oni Jc;t·
wokół nirh kon·
nlejąryml
krf'taml I ma la nadzielę na.
rozmnozcnlo s14=
Ilościowe
pr7.eclmiotów.
przygody.

Młntlzid:

przedstawiająca

111r w „Glosie" clokładnie jn:i:
wie. .Jaki zawód sobie ohh•·
wnva:i.:vła
r7e. J>okladnll'
wszystkio moniwn~ci I truci ·
no~ci w osiai:-anin ołl11owla·
d:1.ia<·r.::o irh upatrznnr.mu
zawn<lnwl wvksztakr.nla.
realizm r.nHze<·znwnś1; i
lddowkzi1w' cla.it· oplyml ·t•··
rznr 1>rz1'świa1k:rrnir . że ml:l
nam si!I rnzmnoiyć• pr7.\' i ·h
1n·a1·.v tf'll'wiznry I traktory,
kina i szosy asfaltowe. . "fr
wiadomn. r1.v 11dil si<' 1101,0nai· r!'wnludi kulturaln~.i I
ohycz;1,iowe,i, ale to Ju:i: po i•!·
rla t>ocholl nr.
mn:irlll\' 7ilkl•t·
"'-'atłlmiaMt
da.c, że Jci.t to pokolenie, z.a.

którego życia tlośclowr. pro·
blf'm:v wytwórcze prze'llaną
Istnieć ja.ko takle. że ze~11ół
nam życio·
współczesnych
wyrh potrzeb, nawet potrLeb wygórowanycf{ · ka7ZO!'ltadego człowieka.
ni11 zaspokojony. Ze ów pn1:vc;zlv świat stworzy w:vż..;u•
potrzeby, wyższe nie tyll<o
lec7 jakoiiclowo.
Ilościowo.
7-c zec;piił marze1i i przcwl·
ph:tnastolatków w
dywa1i
1!159 r. zakro.fony z wl~ks7.;vm
nie za.fraclłbv
rozmachem
waloniw rrallzmu I nic po·
padalhy w fanta ma1l'ory1m.
Nil' !'11rr. tu dotknwać I nie
w:vrahm knlr,jne>i:o niN:aclowolcnhl na tem'\t, jakle to
dzl. iest to mlodr polrnlcnic.
\\' oclpowiccłziad1 na ankl"tll
w;vczytuJem:v lin·
„f;fo u"
wiem nit\ ohraz pokolenh.
ani ną.wet wycinek tego o·

Sp6Jrzcle na

tę

dziewczynę.

To bt>·bob pr-Lenl6 I Jl\ w Ja-

k14 Inny

bra.zu, ale odbitke k11ztałt11 I
temperatury dzisiejszego iY·
rla. i przeżywania ideowego
I psychicznego nas starszych.
Odbitke pa.nuj~cego klimatu .
Wiemy zaś jak szybko. wra1
przemija.nlPm klimatów.
7.
przemijaja. obra.z:v i psencloobrazy pokolenia. Cza.s orze·
myśleć nie sprawę pokolenia.
lecz klima.tu.
ju:i: o młodzlei
Zaś jeśli
chodzi, to z lamów prasy nic
znikły jeszcze wleścl o poz·
który
'ltudencle.
nańsklm
wzlt:ty pod włos przez kole:i:anlu~.

nrzepłynal

wpła.w

.frzloro przy 5° C. Ani n
clwórh mll's7kańcach Ry<lgo11zc:r:y, k tórz:v nie ma.ląc po.lc:cla n pilotażu gwlzdn~II
samolot. polecieli, 'lamoloł
rn7.hil! w <lrobny mak, a. sami w~·szll hC'1! szwanku.
W postępuJ;\cym proceale

świat.

Integracji sp9lerznej biegu•
nowe łcndcnć,Jr brdą . ie wy·
pośrodkowywai' lnh uv1peł·
jr.st. .laka
Nlewa.żne
nlać.
,Jest młodzież. Młodzież Jest ł
bc:dzle wierna i posłuszni\
odbltkll kształtu I klimatu O•
tarzającej ja rzeezywistośd.
A jeśli nawet cza.sem jej
przystosowa.nl<' do kształtu
przemienia.
współczesno!lcł
sie w rea.keje na te wspól
:lest to, ,lak wie·
czesność która
prawldlowo~ć.
my,
krótko żyje I prowadzi do
tym doskonalszrgo przysto11owa.nla się na. nowo.

to

„Motozbyt"
„Skoda·CX·tavJ11'',
zapow!n<in. ii: w c~ągu najblil•

i;.?.,v<.h tygodni nad·~jdą dalsze
tr in porlY I ··;h C7.l;il<'i li d'••
dokonan. • z 1k.up<1w na r k
wyj ..:halt

przyi;zl •

do

µrZ(.'(l.c; awfciele „Mntozbylu".
nad1.i ję. i>.
w!t:c
:\1icjrny
f:kończy

.
o

l\lncja,

ię ;iarad '<~·lina !'I\'•
ktńr ·j pi.sali.' my w

. Kaclku" z dnl<l

nniJ'lym

pazclzicrn1k.1 br

Jl

•••wxllM'h,

nnd probi m••m b. 1dowy iinw nnszi m mit: <'1<'. W -

rażv

pmvs-/~Chnic, I.Z poj:u.pnyby~hanicznyc!l
~.im w r"'ti:ord ·\\'\'111 t~'m·
J z-e o~·nie tylko c·o !O

d mo

dó.v m
w11

Pic

pojaw ma o<lnow1erlnl ;::mil.
H=ta

stoi na wolnym P')W.(.'-

sio. ,c i
trzu. nisz<:wj;.w n
mr„,z:<J. Wladt•lll<> re~. ·ni 7. 1Z
ol(rn11ic:wne Arodkt w b11d{>W·
n1dwic mlejsk1m nic p. ·zwola
na wybudownnlo w przy.~zlrm
jok IO nowy!'i1'
l'\1ku w.c·rt•j

.i?•naży o <~kołu !OO ,.bok.o;iwh".
•le t I<> llc7.ba 7.<'n'IJ'IC'• • l~r<·
uwagc. t:. w
.„1t j<>.ST.c1.e ,.,, t ·m roku mn- mnn. h:or11c J')0(1
T>o t:kl p11 .. MotozlJytu" przy jn JYlnoć :1at.lcj " d!• kraj 11 <"iu11u o tatnich I.Ił tak!d1 1!'1·
bu·
rHZ\' praktycz.n!e slę n
n dslc<ll n.(.~n• ki• Rar.iochOdy m lollIJ
'P1>Jnocn 1
u 1•
dow<1I<>.
p rw "Y (I•a1' i>Ort cz<'.<'! 7.a- truzow(• P-50 zwane „Tr bani.amoc11odów tllmi"?. ~
d0
m '.enny h
P<.<l.daj<'mY pod rorfo·aa<: po-

ZYGMUNT FIJA S

Kawa
tylko
wdomu?
nie 1r.vojej świ11tyn!, czl<>wl•
cr.e z lo;:iai<\ <>'ł.1n11;t•\ w p<i·
picr.

Mo7.etu. ei<: chwalir. :i hv·
1eiiii na „N1,l-!1oskiiE~j Kon1t•dii",
u. l'I ;>'.IOl.uminl( '; 7c Wi<'Kl, i1.

t!ó
:r. tymi,
7.g:v!r.nm 111!<:
i wi< rdL.11. :i'A' &[X'>I tir Pl'7.Yl'7..fl-

dz;lJllia kaiwy w tek&)~<~ j<'AŁ
trudny i wymaga takit•j k111t•1.
ry, j.1k f>l>oSi°•h pis:mia kun·
szfown.PIJ<> artykułu ale mimo
to nie u a~.am, jakoby rozk<it>7.
była
k.1W'y dom tWE'j
p c1n

od 1n7.k<l6"1.y picia
mn1di;z.;1
kawy„, publicznej.

Kawi: w <l•xnu m<YJ.na pri~ z
w
rond< lkn czy ze f'T.;odka.
kawl<tmi nic m•.tna \<Cito pły
nu pi<~ z 1,1kich niel t<~'l<>wnych
na('t.yt1„. KnwP w dornu
nn f)i<' ·~: ko.~7.tlli i k<1l<~m1wh,
w kawu1rn!. :ll<Sł<•ty, nie moi·
na t •o plynu pić w n<'gli:h1.
m<Y;nn pit'
Kmv<; w <l•>m11
)1'1'7.r.7. :<nno<7.<'k, bn! m<Yi.n.a w
wlożyc p;1k'C i tr1.ymuć
111<1
go w n 191 tak dłu '<>. jnk nam
w !Utwmrnl nic
1e porloba,
możn.1 <'l<>hi•• r><>ZWill ć n.I. 1,1•
ku „dwlr•1wngnncj<:".„

mm-

A f;Jlriih11j<'1-c w«i~ć do ,.Brilub do
„MaJ,no1\'•'.1"
kntkov.,sk'l<:•go „Wkrzynka".- z
lop.1ll1 «hO{'loćJ/. owlnit;IU w pa·
st lu".

ni

r, L. murarlo'l<im naczyni~.
w w"rku ..•
<'IH'Ciuż ukrytym
Ponr<» ck! o 1tili;k1; p aszt.<.>e1-

ków.
-

Dluo~go

o mi.<Jt<;? ,..... py-

ta k<•ln r.
-

Dial•'~"· ~(·hy wlazło

wir,-

()(Jr><>wln<l<łde,

c• j -

l'o..!Jjqcy mnu;a do wai; żv
:i.I'
<·zJ.w1 , b<> d,mw.lR si~
m, <•e j hl•1 <!Jugi~. j k w.<>7.Y·
1
1
·okrn<'.
...
r;1
I
Iii
'l'ZC'
zw!
0
i:;1k
pr1.yną i wt1m :i;1d.m:1 mlAkc:.
S!ysz.i'<'R' wtt:dy, jnk j~·go„ •
711
t<J>Odnlc
no .z,·wy
mość
1>i<:
Rtrll<'mt11<'7.bm1. odzywa
na rnt:i it:w;1 ,·:win<\ i:t.lx;:
<'I'>
.Juź wrzynaj 1 wp11sz< w<'
holoti:.„
pr2.\'L.W<>ityrt> h•lrnli
d<>
chocJ1.iĆ
•t'll1Y
Zn"W\I Wt'L.n
kn w .arń z k!lofa l... B<:<l7.i<'mv !<' obwoziC po salach ba·

1

l<1wych na ta•zka<'h.
O<lv.·rn<"aei<> i::i•-. ahv upewnić
kfl<I kn gło.." pochod~.„
~C:
<xl
pochoc!zl 011
I i."1o!n!<',
osn v

•.vystrmiin<'•'i w

r.t111'V-

żyl11Fh

1>po0nh<'h.
~ og1. i.1c!<' na k<'ln•'rn
bur •towc lerz dar• mn<' fi;\ w:io pn·
rn lcz.rtr<' w<JhmlH
6'
m<><'. Spo/.,1 h;.1fotu wyzlu:ij:\
r>lrn w,1m dwk' pary oczu.

uhlvd1 J k pn ite<'ikl t<prze<i
tv"otlnin. i <11··~ par.v war·~.
do
f1olc*ow' h, juk b.u-i;zrz
pasztccik6w.
Ni •haw rn <fo tv<-h J»lr fio„

lncu1 • iG ni
ni

je

:i,

pojrv'·
„od r1.<Jn i:n

wistn<'

omo~ciu.

1,1 sainn C<'rl\, jaI
ku rni.sin<1a sm.i7.on'll ki• lb,
prz.cz

naturę

7.\v<>lnn hn..cttt ,,·nrwi;:o kr?<'·
c.ln ta i~ <-i<: bn<. 1:111 M.1<i j•l·
\ve;!o toL.a.
NnJ

yr,1.i.nki wstfw' l <\5

do

l'agnnini pisał „Kaprysy"„. <ll>i
f'P<>k>etn<>.,< i kawi<1rnlnn<•j 1Y·
I<• to 'l.nac:;-.1·. <·o twa pl"..:ynolłl('f.·
n<~c' clo 'lJNii\t.ku Ho<low<ÓW
Kannrków w Polscx• Jqh dy·
płom ukoń<"l.l"nia Tt>< hnikum
KanalimC'ji.
!
\\'ododq"ów
.J S'• •·• Ryn u. rN~lnzony j~k n.1
tolo p1Xiockł.oryjnym!„ Naw<'t

dla holymow j i+t~ hołysz m.
Jakź•• mac7.('j w domu? 1'11
n ikt <-1 n i<• l i<'7y. 1J1• 11 szt<,cików z..<lokn j<>.'-ieś n.'\ ra7. umi i:'cić w u. la<'h, tu knw•} m •·
ż

•.

nić

nawet z bla.<:7.anki po
tu wtu~ lki
ma]'l
l W7.<&1dv townrzy kle
•.v
t.11ki<' zn<1"l.A'ni<'. jak Alub
mnli„tistw!<~ nu próbę.
Nie, n:1•! „ JE'.'li .k.uwa. to
tylko w domu.
Sw<•RQ czn.~J Wo.ld~h Nn·
tnn.~.on pi„nł: • KawiarniE' isł·
sl<:\1 unkowo ni<:~<luwno.
n1"ill
7.r<><lzily f:i~ r•}wnocz nic ·m
7.mf('T>'.<:h<'m f<'l1<l.11lzm11. W kokon.~nvnch

wi:lrnl nryslo Hatn l'icdzlDł obiednk obok
bok ,,holy.sm"
„dobr""' wychownny
burżuja.
obok mi<'.o,;7.c-1.:1nina''.
Ni<' w1••t7.<·1<• t<'rnu kav.'iśclc.
corr(>inl7.mu
mvhi<'r• i
1'•'n
<'h<'i il '"" Wi1S wmówić. ie f<-u·
1

sprawą

n S?„ \v, w
m "I !zr<' zlr1 ~'
kdnvm ~ d11J:vch mms.t jui
od •'Okll (-'ksJX'rym<'nt t< ,1 • t'•·
J wod~
bU 1< • le.; z dt1lym
nlern). nbv b.1~nk1 wzn ~or
na tcr'('nlc l>udów clla cd1l ,.
ndm Im. trncyjnvd1 lub tna..:apot m
z ·nowy1•h przczna•':G<H'
n i 11and:<'. S·1me bur .In. kr...-r.t
klórvC'h n11iC'2~d<'l J<' t n:c
bagat< lny (pr wc:.i:Lntc 100 tyna buctow ). mu.! taty •
si<:CY
bv byc' budllWłln" 7."{odnl . z

„.

v

la< pach

Ach, llZ'koda, że

wiele innych na terenie n zego
kraju, nie wykazywało si~ iaoo

dziaialnością.

Co n.a to Inne kola Llgi Kobi
Co na to lód.z.kic koła?

NAGANA
.
Z OSTRZEZENIEM

kla .r.i

Więc chwal<; tal1nrt i te 3ej 11>łos11

c<>wym „Hakic-ta",

barHńe

zlotci czy żyta.

„Dla niej by

ku"itnqć, kroplą h11ć

rosy ..• "
Ach, ~zkoda, że nic nie czyta!
- Nie druktti tego - radu
kolega -

•znać clę nie Zl'chce kobita.„
A ja druk111ę, chnć on n~trzega,

bo 1Icl•1 przeciez nie czvtat

Z ŻYCIA
POLSKICH
KOMISJI
I znowu nie odbyło si~ posiedzę..
nie ~orni ji do Spraw Kut•ury,
'lapow1edi;i. nc na dziet'l 26.X, nf!
~odzine 17!

fl ży. 'l" Tumidaj,

te

z

zcspoł

ł'iCJkll, że został

m

świetH

w mi<:dZY-

CJ..11 i~ >vybrany do Jnnej Komisji.

on pnccież
1 tak nigdy ni< przyt'hodzil„.

Dr Solowiejczyk,

że

Rzecz pny t:vm za tanawiająea, H:
tcgn amego dnla w ov.:cj fataln j
godz.lnh' \VSZY tJdch wymienionych
mo:.i,na było zobaczyć - jeśli to ko
w znanej na
~o inter owało ka,..,viarni „Pod
na.o;-zym ter nie
krzywym kandelabrem"„.

Pn OnA WYJŚCIA
Z IMPASU
T'newodni<•zqrym Kola Llgi Ko-

.it.'S 'A:I~

l••••••••••••••••••••l!l'Jl••••••• •• ••••••lm!.

c.r.(\.\ć

Z HAŁASEM
LJ.cznc i zdee>ydowane wystąp!
nia na z j prąo;y przed ko hnła

oov.•i w obronie d zy, sprzyjaj, c I

n rwom I udz.kim, nareszcie zaczynają odnosić pożądany
Jak się dowiadujemy,

w Lodzi
- zwłaszcza. w po.o
rz.e nocn j - trzy zmegn!onlzowane sa:mOC'hody, prop.agujac w gpo·
sóh popu! 11'1Y walki: z hnla m
Sam1x-ho<ly te b~ą bez prz.c•rw·y
w rodz.n łu:
wykrzykiwać hasła
„Hałas to wróg n rwów"._ „K o
hałasuje, ten przeszkadza innym",
będą j idz!ły

„„.Usuwajmy tródł

Przeg/qd prasv

Mumia ...
jako konserwa
nieco mi fart, a je •
na joczywl tszą pra\\ ctą.

Zakrawa to

nak j

Pewna wędrowna trupa przybyła

oddział

sy.

w wagon.le plerw

jakiejś

Na
r

-

Co to znaczy? - zapytał u•
w kazując na mumię.

-

1~umla„.

1;ład,1ć- tar ·fe c .lnq -

pró~no

pislc
nie znaleźli. Po długich namysla<'h, na<'zelu.tk komory doszedł
do przekonania, że.„ za mumię nall•zy \\~~fąć opłatę jako ui konserWłaściciel owej .,konserwy"
wę.
t11daną sumę natychm' t za...ua-

NI<> wi•'l7<'f,~. Oni tnm W<'t'l1
i k
o. :r.1! n f•·n<fallzm

ni<"

•

c.!ł.

istniał,

Ni~ ni<'. nie!.„ I iC"SZ("7.( r 1z
n! : j~,11 knwa to tylko w cl<~
mul Am n.

n.

Jednak, taki {:o produktu w

parlam 1t:irn J <l<!'-

tvni:ów.

rozpoczęto

wizję.

Urzędnicy zacrzęli &taran.n.Ie p~

mokr1wj1.

ze
•wn wy."!ffiolt
JX'lk>1mi"
w
czt<TY l'lan·z.v>:tc„. potem
domu, z <loz.n"CZV'n!l\. kru '"'lC'ł
lub pakawę w mo;H1..Jc1·1.•1
Jn·
i•~ kawv
pierku. m1pije
kieł nie pilo :in dworze Kopc·

gra.nicy

zej kla-

rzędnik,

błt~·
hlPkttną

ni... pójdz1,, z l(•'rl'('Zll n, ró11
et,, knajpy „Pod Czle!'<·m Kr<•·

hałasu„."

W tramwajach pojawi • 1 ę plakaty i ulot.kl o podobnej tr ail!!

przywoż11c z sobą mum!ę,
któr goś z Ramr. wyobra.i'.ającą
sów. Mumia łuźyć mlala do przed
!lt wienla jakiejś sztuki Dyrektor
trupy, nie chcąc oddawać mumli
na hagai, V."Z•ął dla niej specj lny

z pewnym

tak i ..;tnid<· n et.Il.
11o nl< h n·> ktli.-v '?: rt<ll'·c•I
r.:i podlogP.
up•i.:<i łyl zl;ę
m'•'S7~1{ ka\\.7:
n({'('h za<'Z.l'l•'
pak~·m. n!<'C'h wcjdl.!t' clo n.c
l(.1dul tw .
t't.vial·mi
sw<>J• i
zdrn<lt.i ,<;.ł<;, ' ' !eo>~ po poii1yin
O<k<"hN' mn t<i<:
hołym..cm.„
i .. W1cir-Lynkh\\.~ \
„Rr·istolin
C'ldrz•'kniQ i<ic ł~&w1· ł kawiar-

kutek.

z Kairu,

I
kitnvm b .ro1P:n
hrahlna po!>/.ll na rc'ii: Pod Pi·
Jan!\ Gilolym: aby wypić po
k<lnl'j .,<''7.l'trll•'i r<•W'lhK·Yjn<•1''

nR

WALKA

biet w Ki łpJ1ach 7.<>!tal jednogl<>śr:i:e wybr ny znany dZJiałacz, mgr
,Joz f Taratajko,
W okrc ic-, poprzedzającym wybory, Lmtej re koło, podobnie jak

<l<cli,•,m dopi<•rn wlt.~V 11marl,
kł•'<.ły Pan De Voltalrc wz!Ąl
pr>d Jl<lf'hP ohvwa l<'la 1)(i Sww<'Ą, pod dr11g11 za.ś 1>11<·h<: przvf Mn ł l!'>hlc jt>jm?.{ć prnnkę.
rnialn opl rnć
kt•\w pM.ni<>1
I
napol(•nń kkh g n<>m!c>w,

rn,.._.m

z ost.rzc.l niem!

nie UT.g'od-

ni<lllo z nlm wc.ześ11[ej terminu JY>. lcd7.enia i on ma w swoim roz-

Ob.

lal temu odd no do użytku
nowo zbudowany
szpit.al w miei rowoścl Zakqtek.
Ja:k twlerdziia :MIC>j ka Koml!ja
Budowlana, budynek ten R'Ż dotąd nir wymaga Uidn<'go remontu.
Kierownik budowy s1.pitala, int.
T„. M .•. ot.r2ymał surow;i nagan«;
Pięć

Przed tu fatalną godziną clo M>•
kre.taria,tu Kom(sj.i tc-Jcfonowa1'1:
P.:>cta Picchotka, i::. za.chorował
na gryp~.
D.rrekt.or M;1rabut, :Iż musi je<'ha.: n 1 µQgrz. b t. c:lowcj.
N, t'zeln!k Oiepołowic.z.owa, iż nie
czuic 1ę do. tatecznie przygotowana do dy kllSJl.

pracę

?

r.poleczeństwa

Lqczv ze s/01rem r;e t w'Cale,
wrnle.„
choć z trudl'm .~zt ukl ~ens rh w11ta!
Gdy ją ~pnt11lwrn. tn talent c/tul(l.lę.
Ach, szkocla, ie ni<' nir czvt11!
o

Kiliń.s.h:ie.go? „.

~

.... ..,

pod redakcJą JANA RUSZCZY

i oczkiem
strzela.„
nic niP cz11ta

nastąp ć

mo~J

m••••••••••••••••••••••••••••

żuwo

ulky
ntc

na

teraT~

nych !\li .1kkicgo H~ndlu Dcta]f<'7.ncgo od 67.Cf<.'gu ty odni ni~
mo>.na kuplć żlidn •go mot.oc:Ykla z imp0rtu?,_

i Mi1IBzalhIDv~
W rozmO'lde

po'11\'&tawnnl ci.1"łych „korków";
jei1l ścięto n :-o'l:.n1k w stronę
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Ci z łódzkich telewidzów.
lub
mają szczęście
ł;tóny
aienczęście oglądać program
od
choćby
telewizyjny
dwóch lat, pamiętają kło
poty związane z miniaturowym studiem, w którym ząb
kował łódzki Ośrodek Telewizyjny. Sieodłącznym aówczesnych imtrybutem
chu•tecz!<a
prez była. duża
do nosa, którą wykona\\Ca
wyciągał z kieszeni w pierwszych minutach programu
I periodycznie wyc~erał zlu ne patem czoło. Działo się
ło w tzw. ,.starym studio"
w odróżnieniu od dzisicjs1eco - nowego.
nowy''.
Pojęcia „stary mają
gorszy"
..lepszy różną treść w różnyc:1 sytuacjach. W studio tclewi'r.ji
londyńskiej dałyby się ustaw:ć trzy nasze łódzkie. nowe studia. i jeszcze zostało
by trochę wolueg:> m!dsca.
Z fa:.tu te:;-o bynajmn"ej nie
wynika. by Anglicy burdzo
się tym cieszyli. Jest to bnwiem ich •. stare studio" a.
o prze.iściu do nowego. które sie już bmluje
marzą

Zwiedziłem jedno i dru.gic. Jako osoba pr~. \Hltna.
c;cn:Iema!la o
pod opieką
m:iiora
powier;:chowno~ci
Thomp<11ena ze znane;;o f!lmu i wkrótce w jego towaz:iliarzystw:c oglądałem
ma:-ki •. starego studia".

h'=dzie

za kilka lat centrum

telewizyjne B.B.C.

O·telewizji

unJ.any w pro-

w tłum. W. BroBRAK"
niewskiego. Reżyseruje Wojciech Siemion. Reżyseria telewiby jna: Ola S:zaniawska:Krasnowieeki
W.
Grają:
Sródka
Stefan
(n~tor),
(Trofim), Stanisław Libner
(dowódca). CZW ARTEK, 29
paidziernika. iod%. 20.00.

któr~

urbanistyczną

CIE DO MOJEJ

ŻO~'Y".

Tele"'izja - Lódź, w
nada
CZW ARTEK. 29 pażdzierni
ka o godz. 20.30.

„PRZEOBRAŻESIA",

Audycję

lfasz znajomy
pan Telewizor rudzi

przeczytaliśmy

PROGRAM TYGODNIA

4. XI.

magazyn PO!'· naukowy. u.eo Re18.lł Eureka portai telewizyjny. 19.30 Dzienn.iok telewizyjny. ?O.eo
- Becltal fortepianowy Andrzeja W~sewsklł'CO- · ZO.:O
Film krótkometrażowy. 20.35 Teatr Telewizji - Sceny dramatyczne z „Dziadów" Adama Mlctdew1cz1.
Insc. wł. w ukladził' 1 reżyserii. -A. Hanuszkiewicza.
Ludwik Erhardt. Scł'nografla
Opraco•·- muzyczne Krzysztof Pa.<zkiewlcz. Xa zak, progr. og. ostatnie •·lad. dziennika telewizyJnc:o.

~~f
"···~ku".

prawo

17.00 Progr.'UD dla dzlt'!'I: 1) i.!lliś z okienka", ZJ
Film, 3) ,.Stadami wieków·• - mały onlz. 17~ Przer-'P•a. IS.U - L.K.F. u.oo - .,Archaizm - klasyc~'Zm"
program z cyklu ,,Jak patr:zct na dzi„ło sztuki".
Warszawie. U..36
Tran~m. z Muzrum Narodower:o w
U-lewlz>·Jny. 19.50 Reklama. !?0.08 „Proble20.30 „\\" glehlnach morza" - film
zak. ,p rogr. Ostatnie u-lad. dzlennl-

m)· XX

Dziennik

reportażowy. :-.·a
l:a telew!Zyjnego.

Uwaga!

Tt'lewizja. zastrzega aoble
'i ;ramle.

I

naszej ~ scena dłoga nieco większa od po
telewizji
zb;orowa przy udz~le około wierzchni łódzkiego stutiia.
pulpit z liilit.~
setki aktoró\V. To próba o- Pcśradku
pery Arthura Benjamina o- ma lltwigniami. Xaciśnięeie
snutej na. fabollle „Opowie- jednej z nich powoduje podści o dwóch miastach" Di- nieS:enie się lub opuszczenie
podłogi na. żądaną, wysok~ć.
c:kensa.
I na ·to olbrzymie studio podczas, gdy gigantyczna de
,.Teleu;izja jako środek maD::isiaj gospodarzem ;esti
W tym co nam p:>k!l.Zu„Telewizja jest środkiem
szczyt marzeń naszych koracja. wisi spokojnie na.
$CtL"1/ urodziła się i u:yrosla. do celu dla aktora. Zmniejszy je
ekran tele>.ci::.yjny, n·e czteroletni Kr:yś Ca!os;:.yńJ
ośrodków , major Thompson ścianie. Inna d.i;wignia pozpatrzy z politowaniem. Za- wala, by nie tylko l\Iahi.- dzięki d-0śu:iadczeniom jeid- ona rolę reżysera do takiej, ma po dziś d<ień ni.c, c:e- ski, który nadesl.1ł nam pię
prasza mnie na. c u p o f t e a met ".7.nosił się do góry ale, nego z najwi.ększy~h syste- jaką reżyser zajmuje w tea- go nie mogtlbyśmu :obaa następnie do własnego sa- by też była możliwa sytna- mów porozumieu:ania się; tak trze. Ale u:ielka sila fi Im u, czyć na ekranie fUmowym." kny, kolorowy rysunek ,,Mi(RENE CLAIR) sla z ok:enka". Krzyś otrzycja przeciwna. Oto podłoga pod u:zględem technicznym, u·ykorzystanie obra::u jako tamochodu.
jak i funkcjonalnym jest u- kiego zau:sze będzi~ udzialem
zjeżdia,
Jest to wehikuł z rodzaju stoi, a dekoracja.
w nagrodę ksi(!żec::kę
muje
tych, jakie widuje się w ty- kryjąc się między ...ścianą a. doskonaleniem radia, które z tylko kinematografii." (ORp:. „Swiers::czykou:e nutki".
gcdnikach ilustrowanych o- skrajem podłogi, aż szczyty kolei zostalo stworzone i po- SON WELLES)
I wież malowanego miastecz- czątkou:o u11korzystane jako
kresu międzywojennego.
Dlarozwinięcie telegrafu.
siadłs?:y ka zejdą, pokornie do pędzrzeczyw~cie
tego telewizja w najbardziej
kierownicy, major la scenografa.
przy
Tak w krótkim szkicu \VY- doslou·nym tego slou:a znaThompson oświadcza z duczeniu jest środkiem lqcznoś
mą. że wozem tym jeździ od glądają, warunki pracy teci.'' (JOHN HOUSEMAN)
25 lat. Smieszni ci Anglicy. lcwizji angielskieJ. Jej pr'l•
mają, części do gram bazuje się na. a.bona.Widocznie
mentach, które opłacają m:- ~-------------=-==:mio:m„a:11-~-----------·---...;.
własnych samochodów.
Po 15 minutach jazdy - Uony odbiorców. Iło~ć odwielki te:-en budowy nowe- bierników wzrasta. o około 1
telewizyjnrgo. milinna. rocznie. Toteż wie-·
go ośrodka
Anglii
Już widać olbrzymi gmach le kin w miastach
f.kanstruowany w ksztal::ie zamknęło podwoje, bo daw. 29. X.
@~MJj~rł
kola. Sa jego obwodzie rnz- ni kinomani sprzenien·ierz~·
mieszczonych zostanie 7 stu- li się X l\luzie na korzyi>ć
tej nowej, ktćrą można czuć
diów.
17.30 Lódzka Kronika Filmowa, 11.U ,,Serce okr~
pantoflach.
mic:kkich
l\lagazyn i pracownic tle- w
tu" - rPP. telP.wiz~·jny. 18.U Polska Kronika Pllmo•
wa. lR.2~ „Go,;ci.e mile widziani". 18.~ T"lewizyjay
koracji - gotowe. l\fa;:azya Właśc:dele kin walczą. Chy
ma gaz~ n mlnd:ciPżowy. 19.30 DziPnnik telewizyjny•
to sala, d:> któr<'j dałaby się ba wyrazem tej walki jest·
Reklluna oi;ólnopol1,.50 Rnzmnwa n książkach rzckonu chuwsunąć czb łiidzta telewi- TY-sickness,
ska. 20.0l•Estrada lit..racka „Zrebak" wi: l\f. S.:o:ochowa. Z0.30 „Przfobrażerua" - audycja urbanistyczz.ia z paroma c::ntr:i.L'lymi rob:i. telewizyjna. Oto nona.. 20.łS Film fabularny produll;cjl po!Skiej „z~
Sketch":
„Daily
zarządami :z.ajmując3"IIli wie- tat'.ia z
dzwońcie do mojej żon;i.·".
żow:ec. Jest to swego ro- „Chłopiec z chorobą telewrosobliwości. zyją ~ siedzi cały d21eń s'.ldzl'fo muzeum
30. X.
mebli: od nowozze,- motn'.e. oglądając program.
Dział
n~·ch, wiotkich sprzc:tów i;:i- nie chce wychodzjć z domu.
Teat_..u lló"ov.-ego.
18.00 „7.a kuli<ami" ~- llHec:.iprzez biedermeiery do śrc- z nikim nie rozmawia. ocl18.lS W"yslk.IP dni tygodnia. 18.4;; Reklama ogóln~
p!en;ęd7v
dniowiccz.nych zydli i j::i- mawia przyjęcia
Dziennl1'
19.00
muzyka.
polska.. rn.ss RnPnva 0
szt:;.'ka Henryka lbSena
tdewizyjny. 19.U „Xora" S"rakichś wymyślnych. staroi:yt- na drob!le wydatk,
transmisja :i:
w tlwnaczPnilu .Jacka Friihlinga nych taboretów. Zbiór lamp, wa te;o ch!cpca miała. c;ię
Teatru J(AmPraln<'go. 21.30 O:.tatnie wiadom~cl.
świec211ikf.w· zn:i.!cźć przed sądem dla nie
i
żyrandcli
Wimbledon. na
chyba. wszysUtich ludow i letnich w
31. X.
kultur. Wic~k:i. etażerka. Z3- pr::iłbę ojca zaciepokojonego
zobaczyć:
stawiona tysiącem butelek tymi symptomami.
qulz. 18.10 :Program
16.lO Program dla dzieci Argumentem przeciwko tej
o różnych kształtach, z róż18.?0 T"le-Foto-wy„tawa. 18.30 „Pegaz" tygodnia
Tran!Omisję „SORY" Ibsenymi etykietami i korl:11mi. kampanii jest ów nowy ka:i:u.oo Dziennik telewizyjny.
magazyn kulturalny.
19.W Reklama oi:ólnopolska. 19.30 Operetka „Bot:cacna. z Teatru Kameralnego
Dalej - dział nacryń, z kt.>- dego roku milion odbiornitransmisja z Operetki Lódzklej, 2?.'00 ostatcio" Reżyseruje
w Warszawie.
rego skorzy~h współezesnv ·ków.
wiadomosci.
nie
Grają:
Maria Wiercińska.
Zaniepokoił mnie zupełny
alkoholik. bibcsz sorzed stuElżbieta. Barszczewska, Zolecia i zgoła archaiczny mo- brak w Loqdynie stacji obfia l'tlalynicz, l\larian Wy1. XI.
czymnrda. Oto wystawa por- sługi telewizyjnej. Okazało
rzykowski i inni. PIĄTEK,
tretów rodzinn~ch. Przodko- się jednak. że żaden z mo16.30 Pol,ka Kronika Filmowa.. 16.łO „:mo~ przy30 październi.ka., godz. 19.15.
wie w surdutach. zbroieal'b ich znajomych angiclski:h
włoskiej. 18.10
prodllkcji
fabularny
film
Jacl~le" i togach. Ascrt~·ment karoc telewidzów nie przeż)ł jePrzerwa. 1,.00 Dziennik telewizyjny 1 nił'dz.ielny proopowiadania
Adaptację
i pcja2dów. Wreszcie deko- ~cze uszko:lzenia odbiorni- --.gram aktualno,;ci. 19.45 ,,Zyciorysy kompozytorów"
(program I\' Poznań). %0.05 :n1tn fabularny l!rodukracje wnętrz. zaułków sta- ka.
Szołochowa. „ŻEMichała
cji czeskiej pL „Wilcza jama", dozwolony Od , lat lC.
Smlesmi są, ci Angli{y.
ryca miasteczek, panorama
ncwcczesnej architektury ! Odmówić sobie takiej przywożenie <:o
poddaszc malarza czy ubn- jemności jak
2. XI.
telewizora do natydzieó
·
giej szwaczki.
Idziemy do pracowni. Po- ):!ra\'\.-y.„

u:yglqdalo

Aparatura nie lep~za ,,d
naslf•j, łódzkiej. Ale wil'l ·
imp:>nuiaca!
kość studia W perspe!tt~·,\;c, nie dai:\~.J
się pomyśleć w warunkach

Tak

JOANNA MACf-'

Jak

*

y,głądają mvśli?

*

~

„_,\\' nerwach i mięśniach powodzen~a stopniowo: sukpulsował mu jakiś natarcz~- ces odniosła cd razu. ł•I!l
wy głód. Pa.lee jego chciały slała zatem trafić na pocoś ehw·yt:i.ć, nt1gi biec. O- datny grunt. na r::ozwinięq
czy chciwie wpatrywały się \vyobrażnię czytelnika.
w pokój. Widział krzesła, oNa rozwiniętej wyobraźni
brazy, czcnvonc róże na dy- O'ibiorcy op;era się ncwowanie, nowe ostro zaryso- czesna scenografia teatr:ilniele- na. Nie prz';.'>ominam, tjfa
wane przedmioty ale przykladu.
uczłowieczone,
dwie
przedstawi en
przyjazne. A w mózgu zro- Vilara. Tuż obok mamy tedziło mu się ostre pożąda- atr
Dejmka i zna!wm ,ty
11:e przyszłofoi - przyjem- spektakl.
.,Wizytę st?rs1ej
przec:::ucie, t~k pani" ·Diir::enmatta. Gdyby
ne. ciepłe
jakby nadchodz;ice minuty i ::z.tukę tę wystawiać 50 lat
tyg11dnie musiały mu prZ}- te:nu - na scenę · musiałby
nieść rado5ć„."
wj2::hać prawdziwy poc·, g.
fragment po- \\.;dzowie mt!Sielibv otrzi:'Wybrany
powi'eści pywać się z sadzy - i dławi~
chodzi z 2 temu
.,Jfa klębami pary. Dz!;;iai - wy
ste:nbecka
Johna
wschó1 od E:lenu·'
starcza n by nap:S obwie~z
ostre zobaczenie czający nazwę stacji 1 gw:zd
Nagle.
rzei:zy nie:bce Jest żadnemu za kulisami.
z nas. Każdem;J z nas zd:i- Fragment zatem prze::lm:orzyło .;iE( w pewnej nie~ tu lub jeden prze:l.miot z
zam\ a~ jak.egoś ich zespołu - w:·chw!li
podzianej
żyć smugę światła v.-p:id.:i. - starczy dla stworzenia \VT3jącego przez firankę bb ~'! że:iia calośc!.·
dotąd n;ekiś pr:edmi?t :(.
:(.
isłowem
zauwazalny;
Wszystko to są środki wy
przerwać, odrzucić dotycllrazu właściwe dla filmu. To
czasową zwykłość rzeczy.
Nie tyle zatem nowe je.st film niemy zaczął zmien .ac
u Steinbecka to\ że w c- wygląd naszych my§li: r ie
charakteryzować
czach A-Ja1113 Traska cs~ro mogąc
okrezarysowały się dobrze u,a- człowieka <'łowem ślał go obrazem towarzysząjome róże na dywan·e...
Nowe je.:,-t to. że innym z:i- cego mu przedmiotu . To
zbliżając
baczeniem rzeczy def:n ·uje kamera filmowa
rzec·?.y
Steinbeck zmianę stanu psy- s:ę ku twarzy czy
bohatera. wyobcowywała je ze środo
chicznego swego
m~j
Nie maluje odcH!nt prze'.:>:~- w'..ska„. A pon'eważ
uczuć, pierw patrząc z o:idalen'a,
przezeń
gających
pełną po~1..;ć
\vym:e- obejmowała
wrażeń i doznań nia konkret, krzesło, obra? ludzką albo z~pół rzeczy i dywan, nazywa to, co do- nauczyła nal' wid.z"eć cało~l'
tąd. nienazwane, istniało na w części. Je~li nie znudził
felieton Państwa mói
jak'mś marginesie.
Zmienia się zatem rola zauważcie, proszę, przy n:t ''war;;ztarJ.:? bliższej bytności w kin:P. żs
w
prze:lmiotu
tw~r:i
współczesnego p:~arza. PrL„d w.dząc na ekn:n'e
miot nie. mieś.::ił S:ę już w człowieka pam · ętacie o 'eramach op su matehalneg i go szyi, p•ersiach, nogach
Dzięki filmowi rle-pos~!''"
ś.wlata. Widzenie przedm'lltu - jego obraz wywołany. żen e zm1e!liły s i ę naszr n ,i·w um~-±le czytelnika - o- śl i _
Od paru ląt myśli na:::ze
kreśla człoW.e..~a.
rzmie.'lia takź~ te'ew:zja :lf.
łf.
Książka, o której v."EJ>Jm- .sztuka róvm:d do o g I ą
riialam., nie zdobyła stb1e d a n i a.

