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yle si<:

mówi

Jli111t'·1~-C'if'la,
S\\

il;('('niu,

O

i>O-

oliarm>Śl'i

łlll'r7C\ kiPcły \\'S7.y.i.;< 1 y na·okolo prawią s••hic• najp·r·1c1•1iż

b-O

ir1"'1~r1.nos(·1.

'l,:tha\\.'jać

zloslhn·i:--0 fro·nisll: aloi:-rywat'.' rol<; słonia.„ w

I

1;klad:1.i1• porerlan~'.
O 1•<iż chod:1.i'! Nie pil.'rw.~z.v Lt> raz i nic <hslaini SIJOt~·k;tmy
się
z ró:i.nymi, niezbyt pr:1.~·"hylnymi .~ądami o
na.uczyci1•lu. \'\lyr'lytalem na.
p1~.r.ykl1td
w ppwnym „duk11111en<"il"' nlanir, kl1h-e mimo
~~, za.wient sP·nro prnwdr. ,i1•. t

JACEK LEBEN

także

„

OROKUOW!
W roku, który mljn wydarz0nta po!ilyc;me naslępowa
ly je-dno po drugim z zaskakuj;1cą

szybkością,

Związku

godną

III.

wieku rakiet i atomu.
Ale czy my wszyscy, pakosmlczn<'J rnkicfy zwanej Ziemią, odczt,1waliśmy tę szybkość? Czy dzisiaj
nawet, kiedy tradycyjnie wypada obejrzeć się wstecz I
rwcić okiem na rok miniony
uzmyi::lawiamy sobie, że rok
1959, to rok, który zapewne
przejdzie do histJOrid?
suż0rowie

Wyda.ie ml się, Ż<' chyba
nie w pełni umiemy dostrzec
rangę lci:(o roku i nie w peł
ni umiemy określić
drogę
jaką świat w tym roku przebył.

„O roku ów" 1959. Obfitow dziwy nad dziwami, które warto tl'niz u twego schyłku przypomnieć,
wałeś

I
2 styC"zeń. Na nowojor*'.!m
lotnisku ląduje samolot
którego
wysiada
Anastaz
Mikojan
wicepremier
Związku
Radzieckiego. W
tym samym czasie wszystkie radloRtacje i wszystkie
g<Jzcty świata podają za
TASS komunikaty o locie
pierwszej
radzieckif'j
rakiety kl\lężycowej.
Rakieta
mi.Ja Księżyc, staj& się satelitą Słońca. Annst:F Mikojan
bawi w Ameryce przez 10
dni. Jego pobyt w Stanach
jest światowym wydarzeniem nr 1. Dowcipny, zręcz
ny swictny polityk, reprezentant państwa, które wypuficilo Lunnlk« - Anastaz
Mikojan rozmawia przez kilJrndzicsiąt godzin z czoło
wymi
politykami Stanów
Zjednoczonych. Oczywiście,
nmerykańi;cy polilycy zdają
sobie• spraw«" :t siły i znaczenia Zwiąr.kll Radzieckiego w
świl'cil'. Stąd niedaleko do
wnloRku, żr• je;i;ell nie można
wojować, (o trzeba żyć, czyli
współistnlC'ć.

Hię

to w dniach
kr,vzysu. Nic
wiGc d:dwnego, że kanclerz
Adcnnuer mimo usilnych nawoływań nic 7.naluzl kompanów oo bicrn pięścią w stót
w sprawie B<~rlina. Stop!
berli1iskiego

IV1
Sierpień,
W
Moskwle
otwarcie amerykańskiej wystawy. Otwarcia wystawy
dokonuje wlc:eprczydent Stanów Zjednoczonych Nixon.
Nixon oświadcza w jednym
ze
swoich
przemówień:
„Wojna może przynieść jedynie zniszczenie obu stronom" „A" współistnienia zostało wypowiedziane. Stop!

v.
Wt·zesleń. Do Stanów Zjednoczonych na zaproszenie
prezydenta
Eisenhowera
przybywa premier 7.wiązku
Radiiecklego Nikita Siergiejewicz Chruszczow. Rozpoczyna się „wizyh1 stulecia".
O wizycie tej napisano tak
wiele, że trudno u schyłku
coku cokolwiek dodać. Pre.oier Chruszczow potwierdził, ie społec·lCństwo nmcrykańskie Jest w swojej wlęk
~•r.ości
entykomunistyczne.
.!:'rezydent Eisenhower cieszy
•• ię powszechnym szacunkiem
i poważnie traktuje sprawę

roibrojenla.
II

Luty. XXI 7.jnzd KPZR w
Moskwie. Plany Związku Raclzieck10go
zaaprobowane
p1·zcz XXI Zjazd zakładai11
osiqgnicci0 w 11170 1·. obecnego poziomu produkcji Stanów Zjednoczonych.
Dziw
polega nn tym, 7.e w Stanach Zjednoczonych po l'<tZ
pierwszy nic odczw11ły się
ani kpiny, ;mi stowa niewiary. „New York Times" napii;ał: „Stany Zjednoczone czują za plecumi gorący oddech

I

Mai-Lec. Lotnisko Wnukowo pod Mo!>kwą. Z s.a1molotu wysiada gen,tlema111, w
którym już z dala można
PO'Lnać
Anglika. .Tl'st to
Anglik nr 1 - prł'mler W.
Brytanii Hiwold Macmillan ..
Zręczny Anglik zrozumlnl,
ze jeżeli W. Brytania nic
chce zn<Jlcźć się nu bocznym
torze, .to musi wziąć czynny udziuł w rozmowach
między Wschodem n Zachodem.
Macmillan postawil
więc na jedną kartę przyjechał do Moskwy, by pytać
o cenę za Berlin. Cena wyznaczona przez Związelc Radziecki brr.miała: rokowania.
Macmillan stal się na Zachodzie orędownikiem rokowań między Wschodem a Zachodem, Stopi

„

A dzieje•

Radzieckiego",

Stop!

nit•sprawit•cl!lwr.

J>Oświ<.'<'<>n<',l

MRN.

sprawom

<>swinty.
rowieddano
wil:r,
ż~ „naurz:vcicle nie 7da.ifl ·"obie na. ogtil sprawy z obO\\ i11Zl{fhv. jaki<' na nit•h rh\'i.:1 w
zwia.zku z funkcjami \\ yelwwawt'zymJ
i;tkoli ".
Tu
>'Al
l"LUt Ul'Z()<IOW.\', ŚdslC'j
,W zl"m: wł1ulz .wk·oln.rch. \Vizy-

tncje

szkół
nir.jnh1ok1·otnle
pmhios·T.ą t() kwl'siie. W l\la.~111•h ml~>d.<rlY<'h br1mią rl.'-

lac,ir wizv!11,i;1cyl'h - nnuc„:vclt·lr da.ią sobie rade:, w lda1mch 1>tar,,'ly<'h, (!cl piął.ej do
sl1i<lnrn,j, fól\ ni>''j)Or:telni.
Po pienvszr: tl.'n zar1.11t nie
doty1~z:v
w.~-„y.stlti<'h
na uc7.ycfrli, To jo!'st ja,~nl'. Mo:i:na
m1hvl6 o wyJ:1tkach. Ale zawi,c•ra \\ s<>bil' nk<'<'lll uoi;til
nia.lący i dfot,•go eh.vba mo'i;-

na

z

nim pnh•mi·nowai" Po
rlrur,il': nieco dn It•,i jest pnżr

wil'dzlanc,

wilia

za

ten

stan ne<•zy nie sparl11 Wyląc·z
nie na nauczyci rll: 1n-z:vzna,ią
.sir, d-0 nir.'.i władze oświnl<>
we, które <1<> nic-dawna ogra.
ni1'7.aly trclić wych<>wanioi d<>
„latwo urhwylnych l.larmnlnyeh momeniów takieh. .lale
np. l"CJ?:klad materiału nauc'.1.a.
nia, rcali7a<'ja 1>r01framu w
IS7,tywno '1kreślonym cza.~i<\
kln~yt'lkacJa.
1w?1niów
J,tp."
Wynikt1loby wil)C 'll
tel:'),
ie i nauczycielt.'.l I wlitcl'lle oświat()we
nil."
bard'.l.-0 zda.I'\
!'lobie sprawę z funkcji wyl'hO\vitwczy<'h
1.zkoly.
Powiedzmy, i·Ji tak jest.
Dla.cZl~go
jecl.nak
nauczyt•iele, cl najmlvd•i,
nie SI\

dimlaiecznie

Pr'T.~'lf-Ol{)wani

wy1,,eJ.nfania funk<lj,i

do
wycho-

;Jr.st J>l'7.l's'l1-0 139
ly.~i1~c·y U<"zącwj sit: ml-0d'1i1•ży.
Na<! nnnMnnil'm, k.~'l.iakenłcm
i wychmwnłcm iy<~h ml-0clych
ludzi pracmj!' ku.dra wychowa.w1·w-nauczycl•l'lslm w lloqcl 5.701 -0.~oby, w tym HO eml'1-ytów I 2679 Jmhirt. Kadra S7.kół p<Jcl.~tll\\OWYCh olwj.
Jllllj(' 3.101; IUUll'ZyCil'li. W:vż
f;'f,(' wyks:t.lnh'l'nie p,osiada. 557
oscib. to zmwr.y 20 proc. Inni
muązą ,,dorabia<'".
2·1 1>1"<>r.
naurzyell'li
S'.1.łu\I
Ńrrdnich
nm.91 jale na,j.~iyhricj ulwńczyć
peln,~
.st.u d'ia wyźs'le.
K11rat.01i.uiu 11tura l'll<: o utwot"Zenle
nn
Unhvf.'rsytrcif.'
J,ódzklm ~t11rli11111 '141.fH':t.neirn
kierunków fiJ.o:t.oflcznych. Do
W

J,oclzi

bli;i;cj
radzieckiego
premiera uosobienie rad?.icckiej potęgi 1 prężności
radzlecklcj dyplomacji.

VI.
pa~clzicrnik.

„<..unnlk-2 I 3". „Lunnik-2"
trafił w Ks!ężyc. „Lunnik-3"
w~edł na orbitę Kfłię~yca i
p1·zekaz11ł na Ziemię z odlegloścl dziesiątków tysięcy kllcim0lrów zdjęcia jego niewidzialnej strony.
Człowiek

rozpoczął kole.ietap podboju kosmicz1ij eh przc~lworz.y. 'Ten ezto-

ny

wlelc to c:tlowiek rad:tiecki,

eh-0·wania, .rzad7.le,j na nauczy-

ciela.

ze
&rccluim wykszt.alcenicm ouzach
dziPclm,
nauczyl'iel
lledngogieu1ym.
wie, :iA" WYWiera du:i.y w1>ływ
mi życir dziC'ci i od lrff·O JJrO.Tak z icgo widać Jl'OWa~na. cY?Sll
wra.st1mht
uz~'l le:i;ni-011y
je.st Jt'ICO wi>lyw na. ul'znia

Ja.twe,

jrśli

zwaZ.vć

warunki

j

7,a

JH>Średnlctwem u~r,nia

na d<Jm.

D7.ieci

w jakich i>racują nasi peda.- nauczyciela,

g<>,!l'mvie,
.ieśli
uświadomić
sobir przeU-0rzo,ne .~zk<>ly alho inacze.I ciQ:i:lde 1 wyczerp ujące warunki pracy.
Ale f..<• ,11?,~t
tylko jedna
1;t.r<1na ml'clalu.
Nauczycielł'I
maj<\ wJr:ct•j kłop·otów
nlż
wł-Osow
na. głowic. Licea ogólm1k;;ztalcąe{l 1>1ulrż;:i. sifi na,
7łe
wyeh'"'w•~n:ie
mlodzie;1;y.
Wizytacje .szkól p-Odst.awowyc(l
J>rzvnowLt\ oceny, ile uczniowie
„nie mają w:vroblonycb nn.wykiiw ·i 1>1"Zy7.wyC7.ajc11 w 1.a.k1·t•sie lmHury życfa codzlennogo". W
tych wypadkach

na.uezycil•le

najezęści,l'tj

llltl

prLc:t.

są

cieniamL

f-Owa1-zysz4cyml
cale żyt'ic. Można

sobie po7.wolić z o·k:t·1Ji trg{)
~wil\.I :·czncgo felietonu c) na.-

UC'1.ycłelu

na

pM:yto•Cll.<'nic

lurlmvego (>Onckarltn.;

„.Już!„.

A t1•ra"J: pnirz na śt•lanic, jaki
clc1\ przed t<>b:\ st.1111ic„."

w1łtol:\,

1SICJ•s1mki

ze

ws7.yRtkle

dużym

Precy?.ja :>.: jaką uczeni radzieccy pvs1cdli 11mic Jętność
kierowania rnkictami w lwsmicznych pt7.csl worzuch i
precyzja rakiet, kt.órymi kierują wzbudzlla powszechny
podziw.
Glob zirmski jt•st mnły z
perspektywy
„Lunnika" .
Stop!
VIL

Prezydent EisPnhoWl'!l' odbył podróż do 10 luajów
EL11·opy, Azji i Afryki. Pict·wszy z trzydzi0stu S7.cściu
dot.ychczasowy,·h prPzydrn1ów St;inów Zjt'dnnczonych
odbył t<1k dlugą ppdró~ i zawitul do Azji i Afryki.
Włoscy

komuni.~cl

ciepło

powitali prczydl'nla F;i.sC'nhowcrn w Rzymie. Na donrncłl rzymskich dzic•l nic 1·0botnirzych pojawity się plakaty powitulrw \\ycłam' prz.Pz
rzymski
odclzlnl
Wlm;!,il'.I
Part ii Komunisty< znci. Komun1sc1 wkiscy dernon"tro\\·a!i na n:ec;:; wspólistnic111a

A'o
systemu
o~wia.towcgo,
ktiiry nic sięga.I w głąb
dzielnic robotniczych.„ Zrcszta„. ta.mtymi 7.l'śnicdzialymi
czasami powodował ich zakichany
interes
klasowy,
a.„
dajmyż
temu s(lokój,
wszak pr7.cżywamy chwile
osobliwe i wzniosie. Swieci
choinka. błyszczą 7.łoio sardynki i śleclzild srebrne, ró·
żowl 10ię szynlla, czerwieni
wiśni.ak. Oby 11a111 sil)!.„
Ale to Jest u11m·ty fakt
w nowych osiedhich nie za-

plauowano ani jednego kin~t,
ani iiwictliry, ani biblioteki,
ani lllubu, m1i żaclnej inne.i
1·zcczy, l•i<ira z lmlt.uri\ zwią
zumi jest. Nic z tyd1 neczy
dla Ż11barcl11.i:i. l{uralrn, StoIHiW, Cho,icn, Julia.nowa, l{ozin, czy Widzewa - 11od takim widać hasłem budowano
nowe dzielnice w roku pań·
.sldm 1058. Wcześniej też. Poniewnż Jednal• zapbnowa.no
lma,jpy, będzie gdzie WYł>ić
za pomyślność ro7.woju Irnlturalnego w roku 1>rzyszłym.
W tych clziclnkach straszy
starzyzna.
W nowych domach ryczy namil)tnie na.
~cianie

do

stęsl1niony

Jelcnloy,

a

ciQżlde

w
i

jeleń

nocy
dro-

meble na wysoki 110Nie wpuszczono tu łó
clzkiego
plai;;tyka.
Piękne
dzielnice nie posiadają ani
jednego salonu, gdzlcby można. zobaczyć w11p6łczesne ttr7.ąclzenlc mieszlta.nia.
Ech.
stary 1·ok11, a.les nabroił z
pomocą naszych łódzkich pia.
nistów. No wiQc za lepszt\
przyi;złnść.
Gor.t:alina. łyku,
łyku dobrzC? Idzie po języku.

odlwo-

domu

warto chyba
urzedwo,fenne-

gie

l<rod<>wiska rorl?.inne są w 1.;t.a.n,ie
1>omóc ł>zk-0le'ł Ozy nie ma.
fakich, które w tym wychowaniu nawet pr.IT.'l~zkad7.11.ią.?
Czy

Nic

ze str. 1)

łysk.

się

ulilndają

tlzenia

trzeszczą

do domll rodzinnego,
j.alco do instytucji dającej elementarne podst.a.wy wychOIWanin. Ale wiadomo, Jak sll)
lu,jt\

(Doko1iczenie
JJrzypominać

ST ANIE?

„

Benedyktus!

one nie rozumli>,i!1 ist.oty wy-

Jt•st jcwt.C7.e i trmci aspekt
trj s1>rnwy: sum naullzycic'I,
który lak~,e Jest czł1>wirlti•cm .
W Jednej ze szk61 kl~rowni
c1.ka nie wyra'.1.lla 'lg-Ody na
t-0, :i:eb:v dziennikarz op.isa.1 w
rep-ortai.11 ~:yrlc prywah1''.' nat.ychrz.as 111lało się za la twić uczycieli. Sytuae.la wprost sic:
napraszała., żeby 1w·lrn7.ać
nic
1->ludi:t
fizyki i mull'malyki
llawni<>j.szc szk-0lrnie WOllKO '1.awszP wygodni' mies-z.l<ank'.
m~Mjql t•21·11z
:Zwią'.1.1.'k
Nau- <Jdryso•wać 1rnuc7.ycicllt<; dźwi
cz~·1•i\:fstwa
clajqc
.wcrokie gajq1•ą wc;iriel na. tr1.c•ci•? lub
nfe mającą
m!l'i:li" ośri cfo,lrnna!C'nia. •1.1i· <''.l.warie Pi<)lro,
w1:dowe~o
i kult 11ralno-!ow11- cza.~u na swoje domowe spra
r1.;sld!'go. Clmdzi o to ,.aby wy,
J>rzr't. w~ lwoi-1enir wl<:7.i towarz)·skicgo wsp1il~ycl:i J>r7. fNie wilem czy to sluvz.nl!
d•1t-rm1ć
nam"tyclclstw{)
cło Rtanowi.4ko ale
W7ruwaJącc
li)'1;tl'mttly1·z111•go szkoknlu się." n;t 1rnwno. Nauczycit•lr, to i.aki dziwny i nie'.l,r~1·.mmialy „na.
Iinraindum ~zlwli nie tyt- rbcl". tacy ł11cl·1ie, któ1-1..v 11ko m1wy l'h nu.uczycieli, ale ml·~.ią
z.ostawić
Zi\
pror,i<'m
musi rw1.wi<1nć 1Hobkm tłok- szlwly swoj(.' pmvszedni.e ir1•s·L(ak<•nla. 1857 ''zynnych n<tU- o;kl i zmnrtwicnia. Nau<'ZYt'L~I
czycimli szk<ił 1>oclsta.wmvy eh nic chce tracić autorytetu w

cz<;ść nanr7.yl'ieli musi pracowa(• naci sobą. 1'o nii~ ,jest

Łyktus

!!P<>leczn[l,

rorlzktiw, nir jest w Rtanle
uchwyci<"
lysią.ca
SJ>t'Qżyn,
które odrl'.1.i~ilywa.ią na u nnia.
St.warza. to lila nie,ro mnó~two
dodatkmvych klopoitiw. niern:i:
wr~c7. ni t• do t'łl7.wiqzania. Czy
moina w tuldt•h warunkach
lll<l11 i~ o nie7.r,0:1.11mieni11 funJcrJi
wrrltmv11wrzri
~r.drnl:v'?
N1tiwny to za1·1.ut. Nad~k t>Owlnlen iść 1rn śro·clowl«1łrn ho

mie-

~cic

jest trudne bez względu
to. c•·ly ll<>hlc nauczyciel
w Pl'lnł uliwiatlamla wychowa wt•zą l'unkcJ'l 57.koly, 1'7.Y
tylko C-lc;śclowo. Jest trudnie,j.'i'LP ni:Z na. wsi. Na.uczyl'il'.'l wi<•.fski zna dobrLe swoje
frodow;sko, jest ja.k doświa.d
czonv l·t>karz, który '.In.a pr1..vezyny choN>by i wfo, juk je
na.

1

Spolcczeństwo

silną osobowość

tobą

Wychowa.nic w

wawczyllh'?

amerykańskie poznało

Wrz&slcń

()w

d<>IWml'nL to 110 1wo~tu prl<'nuiwlenh•
• prud~l•n' icirltt
wlndz i>zkol113·c1t, wyg-l<Jszonc
kilka. mie.„i•:<·:v tC'mu Pa 11>'s.il

JAKI GIEN
przed

r-0d-J:l11ną ł

tc;yfuar.le

'

i

jewt•'.f.c• innyl'11 zul!'lach,

:i,c- z P<"Wn•\ !n1dnnścią 1>i-t.Yclwclzi mi Jlllp~uc nk'l'O ten
ideal11y obraz. Nip j(•si io z
llHljt•j ,..tron~ '.l!oślh\N'ć, ani
nic llf'l.C'i\\.\ eh\\Yl 1rnlt'mi<"1.ny,
Nic w~pulłn na11d. aby w
lak '.l\\Un~ m i;wil\lt•ezn~ m nun1J •J~l:t'
się w

TADEUSZ PAPIER

o pr;u•y
j(~ •'U

wicl:i;qc w Eisl'nhowerzc czło
wieka, który podjął dialog ze
Wschodem.
Jelca osobistej dyplomacji
mężów
stanu
lansowana
przez wicie lat przez premiera Chruszczowa podbiła
8wiat. Stop!

Oberlunder jako oficer polityczny słynnego batalionu
,,Nachtigul" kiernwał rzezią
ludności Lwowa. Podwładni
Oberlanderfl rozstrzelali wówczas m. in. 27 wybitnych
polskich profPsorów I lntelelctun!i11tów wśl'6d nich prof.
Barlla i Boyu-Zele1'isklego.
Mimo osknrż011. rzqd boilVIII.
skl broni Oberlandl'ra. WiInny niz Inne dziwy. Dziw docznie Olwrlnnclcr pasuje
negnlywny. Dziw wskazują do bońskiego rządu,
cy nu to, ie są miejsca na
•
tym globie, gdzie wska?.ówld
No cM:, dziwy zostały przyzc•gara wydaj<\ sią cofać
pomniane. Czy tet-.1z lepiej
wstecz.
.Jest w Europie tnltic mia- dostrzcgnsz. Czytelniku ja·ką
sto Donn. To nicwi0llde mia- drogę prz.cbyłeś wraz ze
sto Jest stolicą Nicmieclcicj śwwl0m w ciągu jednego roJfrpt1bliki Federalnej. W tym ku 1959.
Początek tego ro!rn tkwi!
micśd0 jc~t ministerstwo do
spr•nv p1·zcsiedlcńców. Szc- korzeniami w groźnym berJcm w tym ministerstwie li1iskim konflikcil'. Pod kood widu l:il jest Ikrr Ober- niec roku Zwlqz('k nndzicciund<'l'. W tym wszystldm nie ki, i Slany Zj<>dnoczonc zgło
byłoby
ż:idnych
dz!wów siły w ONZ wspólną rczo~rtyby nic to, że ów minister J ucję rozbrojc>n!ową, doszlo
bo1iski0j
„dl'mokracji" to do porozumienia w sprnwic
SS-mann z krwi i ko~ci. I to Antarktydy I w sprawie clnl
nic byłoby lukim d:.dw„m, szcgo wstrzymonia doświncl
bo\\ !0111 w bo1isl•ic.i „d<'- cz0ń z brnnl<\ 1ermo.iticlrowq.
Ko11cowa stnc:ln nnzywa się
mokrncji" jest dużo SS-mannów na cl·sponow;mych s1n- wspólistnil'nic. Czy daleko
now1slrnch. Oberlandcr jest jeszcze do te.i sł.ac.ii? Tn1dAle sz.mat
jccln;d<, SS-rnannem o wy- no powieclr.icć .
bitnych z•1~luguch, W -11 roku dro~i zostul już przebyty,

•

• Tak więc nnsza polityka
inwcstycy,jna ży.ic z polityki\
lm1tiiraln1\ w zupełnej S!'JJU··
racji.
A 1irzecicż rozwód
bal'dzo tu b~·lby nicwskaza,ny, m·oc:Izi nowe nonsensy,
1>odczas gdy starych nic
brtil•. Można sobie przy du„
żcj fantaz.fl
wyobrazić,
żn
.ialcąś lmajpę zamieni się na
świetlicę czy
klub, chociaż
zazwyczu,l bywało u nas odwrotnie. Ale co zrobić z Teatrem Narodowym?
Drogi
nasz czytelniku, obrjrzyj so•
bic w czasie świąt to gmaszysko, na 1>lacu Dąbl'Owskiego.
Powiadasz, że niebo 1>rzeminie i ziemfa przeminie, a on
- furt bc;clzie się budował.
Niestety, stanie się Jeszcze
większe
nlcszczeście,
teatr
zoi;tanic zbudowa~y. Po drod:te pollmie 90 procent piQcioletnie,go budżetu Wydziału Kultury MR.N, a. t>otem,
już po uroczystym otwarciu,
zjadał będzie re1n1larnle cil)ż
kle millony. Bo to jest budynek w założeniu dcflcyto·
wy. Jnk można coś podobnego budować'!
Zapytaj sil)
mowy lecące.i na niebie. My
h•go 11ie wiemy, wy ter.ro nic
wiecie i oni tego nie wiedzą,
rzecz d<ma oblelttywnie, uoza
ludzką woh1. 'l'eatru roze·
brać nie s1>osób, s(lrzcda.ć cegły po cenach wolnorynkowych nie można, t1·zeba. więc
- to takle osobiste zdanie ulokować tam zespól Teatru
Nowego, który obchodził w
tym roku swo.ie dziesil)ciOlede. 1'o będzie największy
sens w tym nonsensie.
l{oi1czymy rok w naclzłcł,
w przyszłym nic przy Jclzlc
mun do głowy budowa koże

łc,Jlti

podziemneJ, albo pa-

łacu

kultury, a J>Oprzestanlcmy na szkołach dla ludzi
pracy, na llltthach I świt'tli
oa.ch w
uowo 1>owstalycb
clzielnicach miasta.
Lyłdus
Bcneclyktus!
nobli>! Oby nam sh:!
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JE ZY WILMAtiSKI

Ludzie I technika szpiegostw_!

O.

Dr Stiebera
Now6łytne wYWlady

u.c.ti:t<1

organi•O'\\llĆ

lll'go

111uc.Jw11.lka

01>1-l·

potencJalni

mew•
PROWOKATOR NA
POCZĄTEK

o Notyzmie gru7.li·
p im smalcu i cudowozclrowiPninch radzę te-:
lil'lonu nie czytać. Grnbowit'm jakkolwiek nie
j ~t u nas (.lak s11dzll niektórzy) klę ką llJ>ołecznq znługuj • przecież na powai.ne
ze
t rak1t1wnnic, zwłaszcza
wokól lej choroby powstało
mnó. two nieporozumień .

ł

02low \\)' yla.no a~nt6w, kló·
inl li do pdnJ nla konwl!'lkleh
O
kr tnn zad nla,

pn11 l \\ ()

E

~dctcl•

„ ta e
w pa1\-

nplciruwsklch

WSTĘP

cnsncy]tok, piknnt.nych an -

l"T.\

t I aeh
li•IUJ'\•'Y(h

TRZEŻENIE

Wszystkim, którą w arty] ule tym spo<lzi<•wajq się

t\\al'l1 curo11ejs.kkh d-Oplf'ro
w p.o'o\\lr ·1. ,,[ku. Do lego c-1. u, '1. \\Yjl\iklem Fran1•ji, 111 k było shlcj 11lut:,y
d<1Ta:i.nych
w~'' ladowl':'1.1·J. Dl

b)lo

TBC

Rzecz o

Zawrotna
kariera Herr

ków,
nych
j.lo f
illra

wroula d cw.• lztw
byw
s:! go taka lnfcrmacja
niiel.m' rn.<J w„żn.a.
SOWITA ZAPŁATA
W d7.: jn<:h lcir~1·ry dr St'~
'Z..! j an.a r.L tz
bcra j l j
voje za. lt1\l1
wyj11tkow3. I.n
kle w tał„. mln!. trem
1.;:il
policji, o nym od d w.i.a
marzył. Kkrownky \\'YW.lłbdu
n! jeden raz do:hodiz.lll i
mln! trów i l.r..fów i'2:1d6w.

l

Zjawi ko .jest do~ć nlC'costatystyk
Wt'ctług
dz1C'nne.
ni<• obserwujemy mczcj \\'Zl'O
stu zacho1·ownń na t:ruilir<;:.
Nntamia t szpil le I • nnnlorin s11 permanentnie p17!'1n·
clowant'. Na miej c·n w ~zpi
t.ilu czl"ka • lę nieraz I ' o·
dniami, na mit'jsce w nn lorlum - micsir1rnmi. \V zy.
• t ko wskazuje n11 to, ie ob<'·
:1„nklad6w znmrna liczb,
kni~tyc:h nic wystarcza. Din.
cze •o?
Oló.i;, dawniej, jak wlaclo·
mo, grui.lica zw ·citlżnln or·
ganizm ludzi i w pr7.rcl:i u
kilku mil' ·lęc·y. Nic znuno
antybiot ·ków, ni stosowano mC'lod t'hirurglcznych w
prz •pnclknch, I w
t'i~i.szyt'l1
ogólo wildzn o nmej chom-

Kt!oche1·a,

<Lr

\\' r.uc.tJo\C do

CZY

WZROST ZACHOROWAN'l

wb;nl
1>0-w! d7..!<eć, i
on z. wi••llclm z;1p.al1 m <l •
l.P•~ w_
·atkn
d7J ta. .Je~o
ka 1;pl11 ta ta p:.z <!o \\ l.Y I·
kim h n~J~ ,,b<.'ki fll"Z.y złe
z ,,J:i.cJ0111 a•
go at:iku
JJomu (,,UrUno llaus ') ker<•.
naw< t na <lz:,w<1ł poU:l.ru\
!e.I 7..0 wa~u~kl, tmil\ 12,ll.llO
117.lCb

.Pru,,

ów, p()l iud jąc n 1 1' J
utrzym nie ogromoo kwoty

1>-ZP'

p:enll;in<i·
METODYKA
Wla ctwi • mot.na hy poW!<'d~ '. :7.e :nędzny prow«kl•L1
pollcyjny, 1.pk.g, .P ,JrlCJ il'llt l
mlnl<>l<.:r pc>llcJi w J<~ln"j <11.'lr..
b,c, wytyc'L.yl pny tym no '
kl~runkl pracy wywi;.vlu. h .>o. <>bi tY h eh.
z
ri.yotaj11c
ń w em. o wyko:ny'wtad
wan u ~ <g•1 ~. 11n 1 w \11trll, za prowa<lt.ll w 6WOl<'\1
biurach drobi 1z.gow'<> doki 1 I •
bad mia o ch<1rnkt~~· n 1uk 1 •
t~t.yn,I z wywuul.11 ,. ·
wym,
J, nil wydJH'<'.i• J <l~· ł
w1
informa · 1. 1. i'·
ws~j
lub
prowadZJt
kt.óry
p!crv..<;z.ym,
w ·wJ„d 7.v.. 1ny nu /41, ho·lz

fJwaqa
c111tel11łc1.r:

łła•lttpny 1

(alycznlowy)
numer „Odąlosów" ukałe 1111 dn. 5 slycznla
1910 r.

to tlnym" " Wi<'<' o ;:m1j I·
Pl' w
~~·m c n l ;, k. z la I ~
danc,q-<> \'I<iJtl,
,,i'.!cloo ,o
W mch1w.1<1h
J)Qan\t" mw.n·1 h) lo :-.n il 7.~ 0 taty. t)·cznc, <1'.lpra~'()wan la
rnogrn!i ·1;nc 1 go..~;>0d< re-.{.(), pri.
k ż<i11
r(?j strQWal
lltyo;ne,

ml ••
zmi.m: w pot.('ncj
nyn1 paru tw znajduj· cych sic:
w af r°' Z<llnlcrc. wun Pru .
I Io t zo: tworzył d
k.nrtot kc:

tf7L:l

·v

a

ważna.

Nm ROZM A WIA.T Z NIM
no ISIJ~ ZAllAZISZ„.
Pnzwolr, sobie przy\oC'7,YĆ
p wm1 hislol'ię. Otóż zdal'LY·
lo ię, ii potkało i;lę po dłm:
~z ·m nlcwid1.cniu dwu 7.nnjomych. Na żnrtohliwc je·
dnc>go z nich: „Gdzie to cię
no ilo?" Padln równic p<'>ł
5crio odpowiedź: „Pn:ymknę11 mnie".
Pot1 rn i11i. w kawiarni, dok:-1<1 slrll"}·m 7.wyc1..njcm po·
1.ll nn pogawędkę, tPn picrwszv 1apytał z filu\t'rnym
pn~ymrnżeniem oka: „No, pow!<! z, 7.a co <'ię w,ncJzill ?"
I wtC'dy pudłu odpowiedź;

s~rawQ i poc7.;1ł si~ żegnać.

•

Jl(>lro\

~lów

7.1 r:inl<.,"Zn<'J
Pol ilyki
<"ZY prowl1d1 nia woiny !>''·
tn..cbna, 1>!<1 t• go t.rz.•.:ba :z.b o Wfl7-Y \,k.im,
i· ć !n!orm 1cj

SPADKOBIERCY
ZIELONEGO DOMU"
'l'~:oclxl przyi.niić, :t.<1 8))1ldl<l')bi<:t1CY <lr Hli be-r.u, • wsi)(: je.
go wiclol tnl w1;µólprac0wn1k
von K.alt nbltch, który t>LR·
n11ł po ml rd IT r J)oktor
w l!!U:? roku M Cl.<'!e tego ~

?·

na ,.;luzbQ hltlcr ·:1.1nu.
Pi, z~vi o t)m tr~.t.:ha :.-;wró•
clć uwll.Jlę, że d Pl<ro Jlit.l<!r
dfl dl.lalan1a ":'l•
:z.mJMil
mianowu·l'J
wj111.tu; dorzut:ił
o 1~.<l.:!ń <."7,yn na dyw'. r •

do j

:aootn.ż,

~J<:,

c

~m·1chy

ni<•wygodnych

na 7.Y-

lu<l1ol

n.1w<·t w C7a'1S ~ p<>k<>.iU, 11:ll<>r nr:iyp yw<it bow1c.m wy-.
mo.d1w~·"·~1
wii1dow1 w1ęks?~
n~ miał <•n w 1 toc:l • l f;i.,
oclpowi< tinta
ik ))(\'>!ltd. jąc
tdatkę

z

moina
wywiado\\1\7.<\,
d< łton.•ć
prz.pciwniki<'m
• zysik!cgo. Pralttyka ub -

ut.·J w<>iny

wykazał

;.

byłą C)locwł. clyw ~.
l;ik ni
t rabot.aż
,;j , GZP• "O..~two
7.V k11.
roZwiJalv s: w I \I H
których
:.1
koma k.a.nalnmi.

A 11-

główne

Mmyluiły

się

w hr:t..

(< 'anari )

i

1:811 A

jcd.ruik

mim„

(Iłlmml<'.r).

w

w.szy:

I.ko kontrwywi.'ld radLI.
C'ki <'7.y mi iel ki i ;imcryknn-

llkl polr<lfil spar.al!żować d7.ia.
łanio hitl<'r<>\\, kich ng ntó·v.
JERZY DAGOliER'I'.

słońca.

Uwag-a na rnargln"le: Dl
pocieszen ia można dodać, i l
podobnie anach r onle:1ny i za„
bobonny s tosunek do gruźli„
cy ob111erwujemy również w
takkh np. Stanach Zjcdnoczonyrh. Kortspondcnt „Od1łosów" Marok Konopka. P._.
sze: „W USA - kraju kultu ...
ralnym pono ~uilłra. Jest U•
ważana. :za coi okr opnego (.„)
i zostawia stygmat gorsą
chyba od tntdu - uprzedze„
nie głupie, a głupich uprze„
dze1i tu wcale nie brak".

s!rnch i
Priyczyn tego pow.szcchncgo r;1czcj zjawiska
szuk:1ć należaloby w cwsach
chyba dość zamierzchłych.
chorobą
była
Gru/.licu
i lotnic i.traszną. Kiedy n!Q
znano promit'ni Roentgena
dopiero krwotolt sygnalizował tę potworną, bczbolcsn!\
wtt'dy c~sto
Al~
chorobę.
bywało już zn późno. .
11
Tak więc owa „fobia
przed gruźlicq - powlęk
stała w ludzinch na skutek
cnlkowit ej bezbronności wobt'c; zjawiska. Wiadomo bowiem jak boimy si~ 7.jawisk,
o któ;·ych nic wiemy nic ponadto, ża istniej1\.
No dobrzc. ale tera7.? T&lllt., kiC'dy wiemy, że mot.li~
mraŹl nln się i;:ru1.licq
wnść
j(•sl praktycznie killrnkrotnle
•mniC'jsza ni..i: możliwość za.
rai.enia i;ię takimi chorobumi jak np. tyfus, dur brzui;;my C"zy choćby żółtaczka za-

„ZDROWA"

BEZ'IUOSKĄ

Spolknlt'm niedawno :r.na ...
jomego. Miało to miejsce n
mult•ńkit'j stacyjce, daleko za
Lodzią. Znajomy był w towa•
rzystwlc. PoniPważ wiem, 1:ta
młodzian ten choruje na gruillcę, wpylałem go czy dostał już skicrowamc do sana•
torium.

Wymówki, jaki& usłysza
gdy zostaliśmy 1ami, :nit1
nndajq się niestety do. pow...

łem,

kaźnn '!

Uwaga na. marginesie: Jako
argument ~ nit•w pólmhir•
nic du:i.ą 7,jadlliwoścll\ prąt.
ki1w grużłky podaje się czę
sto fakt, i:! z reguły lckau.o
ftyzjatrzy (111>ec,1allścł gru:llky) sami SI\ tl\ chorobą doProblem sprowadza
tknlęd.
się tu vo prostu do odwróceni;\ zjawl1;ka. Dr X. czy Y.
nie dlat<'go <'hon1je na gnł•
:ilit·ę, 'ie jest fty:r.ja trą, alt- dlatl'g(), ze ,juź przedtt'm (!ltu dip..
szkoła, dom) z chorobą miał
kontakt - i dlatego wybr!'ł

tór7.enla.

Sprowadzały
że „jak

się

w. 7..akże do tego,

m<r
głem wobec jego znajomych
anatorlum, że temówić o
raz nikt mu ręki nie Pod•lf
itp.
jednnlc zapytałem
jak dnwno był ostntnl raz u kontroli lekarskiej dowiedz.iAłcm si~. że.„
7 miesięcy temu,
Tego typu pacji:-ntów poradnie pru•dwgruiliczo maJt
11poro. Przyczyna takiej pa ...
stąwy jc~t pro la i pe;ychol~

Kiedy

młodziana

tę a-.łląi

ml'dycyny.
W obecnym systemie 1ze-

CZY ZNASZ

roko rozbudowanej słcd Jlft1'•
prz iwgrui.licz,Y'Ch•
chodni
w systemie masowych badań•
w obliczu :1zeroko #jtosowa ...
czło-i
nych antybiotyków wiek wyrzuc;1jqcy z siebie
chmary pn1tków Kocha je t
zjawiskiem tak rzadkim jak
zaćmienie

słowo

cdrazę.
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ŁODZIĄ?
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i nazwisko)
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llmię

U W AG A: W KAŻDYM KONKURSIE SĄ DO WYGRANIA INNE

•"Y·

tli r nl4' jed n raz C".r.yinll uzy.
tdc rt j o l:nfotmłl(:jl . .N
#ll''"~!>a
tk n r<ior. san tui: ujnwn;< nla J:nforn cji uw 11 •
<.·1~•j:1ccj mc:żowi st.anu w oo.
o
'-"Ym pali lwie, oc1daw<1la

•

'!'o sn rzeczy znane. W prze-

I7.ę<}U

t,Qsowall n11.zml nn.o
m wdy <>Jca wywiadu niem al: do C746ÓW hlll
<"k'
7.MU ~ląC'1,n • Admirał <'annri„ UC"1..tm von Kalt<'nb<l<h 1,
ę bit>·
ró~ni i tnt('resowal
w Y :grafiami o.'IObi toś<.'\
kich krajów <•uropej. k1 h. Ił··

•

c;1.łowicku
ciętnym
.. grnźlica" wywcłujc

Drukujemy ponłźrJ 12 WJNIE1'EK - 12 tytułów stałych rubryk, za•
micszczany<·h przez pięć łódzldrh t>ism: „Głos Rohotni<·zy", „Dziennik
Ilustrowany", „Karuzelę" i ...oczywiście „Odgłosy".
J.6dzki", „F.xpre
r.odzianom, stałym 1•:rytelnikom mil'j!lc'owej prasy - nie sprawi <hyba
wi le trudu odaadni(Cif', z Jakkh pism pochodzą reprodukowane winietki. Oto cale u.adanlc na iego kolejnego konkursu śwlątecincgo.
N załączonym kuponie, obok kolejnego numeru winietki - wpisujemy
nazwy odpowlednkh pl m, z któryrh posirzególne winietki pochodzą.
Proste, prawda'l Na1:wy plflm można. podawać w skrócie, np. „EXP.",
„Gr,o ", „ODGL.", „DZIEN.", „KAR."...
Tnmln nadsyłania kuponów - 5 5tycznla 1960. Wliród autorów prawidłowych odpowiedzi 7.osta.nle rozlosowana nagroda.,

,..,, two , ·tern iCC'kioe.
Mi.ni t.c·r dr Htiel>,r wych~.
dl.ił z z.aloi..enia, ie nikt ni
mo7,,. przcw1dz:i<'Ć, jak1<>go IY>ór.aju Worm;icja b<)<lz;i<· Jin
<•

W tukicj i;ytuac,ll nic wolno zatrz mywnć i;ię w pół
drogi. nucłowa nowych zn1 lndrh·: zamkniętych Cgłównte
snnaloriów), choć to sprnwa
na pewno mniej cfoktowna
od akcji ,,tysiąca szkół", Je t
nic mnit'j jednak równic po-

„żnrtownlem, bylC'!Tl w sanatorium".
Znajomy przypomnial sobie jak:1ś piekielnie ważną

P RASĘ ŁODZK Ą ?

m iów
przywi>dców p;1q-ll1, wyi.s:t.Y<=h
<•Ci <J:ÓW, w pań lwach, któu•
inii< C'!~"DlY Pru

go~t'· żyda człowieka ..

I KONHfJRS:

d
zaw:ei-..1J11cl\
(do naj<irol>n1 j
11ólów) wsz.y,,tkl<..:h
dyplonuit<)w,
~tanu,

biogr.i!l<."7.n
G'l.ych

bie nie lala na najwyższym
poziomic.
/\. dziś? Prnwic lrnżrly czlowic•k ma poza sob<l kilkad1.ie iąt grnm6w nnlybioty·
(~In plomycynn, aurok<'>w
ilp.).
mvcynn, cyklo~1 rynn
Dro~ic Icki przcciwgru:Wc:1..e
Napn ·hln, hydrazyd)
(PAS,
olt'l'yrnuje w llościnch nicngrnniczonych, c:nlkowicic be.i;·
płu tnie.
Ef ·kt '! Chory na r.ru7.licę
z pnwodzt'nicm do7. •ć może
Wynrn ga to
późnej storo ri.
ocz •wiścil• ciąglPj opiPki le·
J·a1·zn. wypoczvnków san:ilorvjnyrh J r<itsiych lub dłuz·
siych ,.'kw11rnntann'' s:z.l?itnlnych. To jest wlaśnic •łowna
przyczyna 1'11ktu. że przcc.lwt;rużliczc wkln.Jy znrnk.męlc
nic zawsze monq J')Om1cśclć
zglasmjql'ych się pncj<.'nlów.
A więc tak cl:.dękl zdobyczom medycyny jak i dzlęid
zdobyczom socjalnym prze·
dłużono (jnkże wydatnie) dlu-

KSIĄŻKI! KAŻDY CZY1'EI,NIK „ODGLOSÓW" MOŻE BRAC m>ZIAL

•

W KILKU KONKURSACH, CO ZWII~KSZA SZANSE ZDOBYCIA NAGRODY LUB NAGRÓD, KUPONY RÓŻNYCH NASZ\'CII KONl\.UR·
OW MOŻNA NAUSYLAC W JEDNEJ KOPERCIE!
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(Adres)

M

wprowadz.ili
i!lcja•n„f
go „ocwvm: d rzwbm :. f>'sz(• Il n1cpzwnic.
S[>V-Jl~ał 'la j:::sn11 pluoll;n' i p1rygarb ' t s ę.
r:>ę
Takim zcba'--sła go publi?Y.,1le go, s ku rczoczność nego - r.a b1· ąwwej, blys="ląct?j lawie oslrnrż c,,nych.
Sąd wszedł nagle. Publi-

zlecieli się, widzieli, że plakat. .."

do Ziutki do
sprowadził
dtewn iaka . Przedtem m!esz_
Te raz płitkał w F. ąd-t.ic.
kał u Rybki, na innej ulicy,
Znwo!a no go, :i:cby podsz e dł
ale gospodyni nic chci<1la go
rcnpoz.n ·1ć sick terę . W stał,
bo ci;1gle się
już tnymać,
zobaczyć
moi:na go było
Hybka zostala, a on
upijał.
:z.nowu. Pociągła twarz, posię wyprow;idzil. Poz.na! żo
sklc'jnne pet em, jasne włosy.
nę Marciniaka na !'<'hod,1ch
- Tak było. Tak zrobiZośki, potem do Zośki rałem.
zem chod:lili. bo ona wdoto samo, co
Powtórzył
wa i m · zkanic prowadzi
tzność podniosła się oc '. ęża
po kawalersku.
le, a k :edy usiadła, toga przy d1-ug m p rz słuchan i u,
bo wtedy uplanował powieGdy Marciniak pojcch1ł
zasłoniła oska.rżo
obrońcy
nu urlop, razem chodz!li do
nego. Nikt n ~ e zwrócił na to d·lieć wszy~tko. Stał jeS"lczc
la u. Jak tamten w: ócJ z
uwagi, czytano nkt o:;kar- chwilę, a kiedy pozwolili mu
urlopu, n ic było już tak łat
żonia.
wo s ' ę spotykać, T1-.i:cba by.„..01ia pracowala po poło czekać. <iż Mtwcinink pójludniu, a 01i na noc. Jak żo
dz.ie do pracy, a l to nic
na poszla do pracy, to odp!okazalo s: ę bezp1<:czne, bo
.liickicry.
trzonek
lowat
culc podwórko palrtyło .
schował pod
Cz ęść żelazną
Zadzwon li kiedyś do Marszafq, a drewno wyrzucił na
ciniaka, zwolnił s : ę u majpodwórko. Była
sąsiednie
stra, przylec iał. Bolek z
szósta po poludniu, ale tak
Zośk~ jak raz pili u ni go w
to robił, żeby nikt nie wimieszkamu. Bolka i tamtą
d ial. Diieci też nic widziaa żonie pow.ewypros! ł,
ly, Tereska - ośmioletnia,
<:lzial, :i:e sob ie też przyszedł
bo ona tylko mogłaby zroPotem u ly siz.a ł. że
wypić.
Mto<Lsza córka ma
:::umieć.
Bolek wołał n.a żonę. na .
półtora roku.
M i rkę, żeby wyszła. Powiedz i ał wtedy: „Nic pojd'l~ie S'l".
Wieczorem polożyl d2iec!
do lóż ka, zamknąl okienni- u. iąść, skrył s~ę znowu za przyjechnla. choć dzieci bar- Mirka się sz,·wpnęła, wyrce, pos z edł do pracy w Za- plecami obrol1cy. Nie drgnął, dzo kochala, bo przec ! eź I wala się, była siln:cjsz:1 od
kladach im. Wt. Bytomskiej. kiedy na salę wesc1.li gę. lego i[;k je potem mogła zoba- niego. Sąs ! <tdka nku rat rqTylko :.i:onic <.7.yć.
wrócił
Murdnialc
bata drzewo, wyrwałn jej
gdy świadkow!e.
Pracował z kolegą, a
przyglądał się chwilę .
cztery dni \\ <·zcśn : ('j , żona siekierę. zamachnęła s : ę , ale
robotę kolo pól.iikończ yH
p: ?.yj<:la g» chlodrio. Lok <•- ostrze tylko się lekko z eśllz
nocy, powledzial, że idzie się
2.
Latem na tych schodach spotyka się cala „kamienica·•
tory szeptali to I ov.:o. żo nęło po głowie Mn>rc niaChwilowo innej
przespać.
Gdy już nic nic pomogło, na byla opalona, powiedzia- ka. Lokatorzy dopadli, obczprac11 nie było, miel! go w
o szpecić,
:i:onę
jej ka:z,ał tak
wladnili Ją w trójkę, Juk · ię drzwi, krzyC7.ał. • Teresa się jeszC2c Inni uczyć się nic
ła, :i:e lekarz
ra <ie czego zbudzić. Wid ieli postnnowił
obudz!la, :z.obac::z.yla, że ma- chcieli, bo handelek, ,,kum;,uk szedł spać, ale on zc:lo· choć szkoda mu było tylu na te stawy. Trzeba bylo już chlop przekonał. to prople". mo1·g1 nu w I i jakoś
wspólnie, wierzyć. Pewności nikt nie s!! Bolka, żeby nie burzył mu ia leży na łóżku i ma
przeżytych
lat.
marynarkę i zaraz użut
się tam żyło. Zjawisko to
calą buzię we krwi ...
dzieci szkoda. Ale to już może m 'eć. rh o ć lokatory małżeństwa.
Przeciekł ze „sn1ywalni".
w Łodzi n le odosobni nC",
3.
Akurat przyszła niedzieplot od strony nie była ta ~ma kob:eta, wid7.:e1!. Ona podobno .,lctko
ncdł przez
migracja . propowojenna
Zana
dom
3
Od~zukalem
p!crwp!ęćdziesiqtym
w
co
„Id:l
powiedziHla:
Mirka
la,
To
Bolkiem".
z
s!ę
zczała
s
pu
ciem1io,
bulo
ti!. Wodnej,
wadz!la do tego miast.n dużo
wyspowiadaj menhofa pod nr 18. Przcdo-wrca wid;dał Bolkn obok do kościoła,
nikt oo nic wid ~ ial. Do.nedl sz~, drugim. jak przychotakich Judz.i, którzy żyją,
szcdłem J·orytat"Zyk w drew~ię. ja potem przyjdę i zndo Zamenhofa, 1iu•ażnl na dz1ta pod koPnry i jak wlP- nie.i na tapczanie w jasnych
dy wzięli ślub. Mieszkanie spodniach. Coś mu prała. to czn:emy żyć na nowo". Zo- niaku, cicho byto i spokoj- którzy pracujq, wychowuJq
SC!~iadów w .Yicni w drewna do kościoła n:c przy szła. nie, nicdzielu. Tylko na oo- dzieci. Ich dz ect są już inznowuż \\".dzieli. jak otwieniakt1, na podwórku, bo tam mieli urządzone na pozioczterdziesty,
rocznik
bo..
po
środku,
na
stół
mic,
zaraz p:>wledziell, <iwórku jakaś matka krzy- ne,
Lokatorzy
!cszkam
rał sobie drzwi do
beton i u:szystko sl11cl1ać, a
i copiąty,
trzydziesty
kach przy ścian ' c krzesła n!a Murcin iaka. 7.res:ttą tap- że pojechała na Chełmy z c-aila na dziecko.
potem w oficynie, żeby donic potralią
raz i:zęśc!ej
- Ja w sprawie Mare!•
razem Bolkiem. l:>yła tam też Zośku
zorca się czego nic domyAlil. do<latkowo, tool tka r.i:ucala czan był wygodny.
rodziswoich
z.rozum !cć
powiedzl:ałem .
z Ziutkiem. Bolek z Ziut- nlnka wy blcra IL
W koruta.rzu otworzy! drzwi, się w oczy. Szafa stała ododrębczymś
Są
ców.
U dozorcy Brzorzow.;kicgo
Rolek nie mfał co ukry- k :cm szli kupić wino do
ciemno). sunięta od ściany, za kretobylo
(wszęd 4 ie
zcS'l.lo się z pół kamienicy, nym w starych, czynszokio~ku. zobaczyli męża Mirzasłonką mieścił się
nową
wnć, że m!al z t:1mtq fu<:hę.
w.~:z edt do mieszkania. żona
ludźmi
schowek na ro:tne rleczy. Ro teł. f lwmbinow<ili ze .o- k! jak tam chodził. Zośka u. iadlem wśród nich. Lu- wych kamienicach.
spala, d ieci razem z nią na
Osta tn:o kupili tapc.z..nn, po- bą od czerwcu, zarnz jak się wtedy powiedziała: „Bój się dzie prości, surowi w są z innego świata n !eom.al.
Sięgnql pod szafę i
łóżku.
kolwnnłc
dług! j
W
dach. Trzeba było Jeszcze
szukał".
Boga, chłop cię
jak tylko namacal żelazo,
w ciągu
którzy
'wiadków,
po
rozważyć
wszystko
raz
Bolek
że
śmiała,
się
Mirka
to sobie zaraz dobrze wsz11trzech dni pr-k w:nęli s-lę
jest gość przystojny, r.ia wyroku Sądu Wojewódzkiestko przypomnial. Szpary w
przed sądem, można było to
go ;~'óry Marclnlaka ka:z.ał
p i eniądze a mąż nic ma pieokiennicy przepuszczały trodobrze znuwa:lyć, Inny już
niędzy.
na dwa i pół roku. Szkoda
chę światła, zobaczyl dzied
syn kolejar.ta, który
jest
marnie
tak
mu
że
chłopa,
i głowę żony. Spala na boplen!ądze
zaczął
jej
Mąż
na potańcówkę przywtedy
:!:e
wina,
J~go
1
ale
zlo,
przy.
ku. Wtedy udcrzyl. Jak t11tco dz.leń na ży
wydzi elać,
też kunosił rad!o, fnn!
ko pocz11l krew, to mu się
cie, bo przepij la z Bolkiem. ca l > żyr1c ~ył n!cśmlałv. Nie z.ynl M cl.n aka.
zrobiło niedobrze, ale rqbMardniak parę razy też wy- potr „ f'ł baby krótko trzyTadeusz Marclll'llak chłop
m C:, ehoć po prawdzie ona
11ąl drugi raz. Starsza córka
pił z Bolkiem, ~eby przerspokojny, pracowity, katoprzebudzila, nte poznasię
flirt. W końcu od niego była bilniejsza.
wał ten
P.rzcc:-yl!u"m w gazecie llk. Pracował uczclw!c, dom
Zamknął drzwi, wvła go.
51crpnla zrob!l! składkow11
<.'l>dziennej: „bagno". Sfc- WyPoSażał. przyozdab iał jak
rzucił siekierę na dacii do1.ab<1wę u Ziutka w domu.
(róg Wólczańskiej) ł
11111
radio, dzh.lem teraz w tym domu, umiał. Powiesił trzy święte
Kolejarz przyniósł
w tvm bagn!e, wśród loka- obrazy, kupił ilp owe psy i
taksówkę.
zlapal
zaraz
Bolek tańczył z Mirką. Rybzgodnych którzy dla postawił je na szafie, na
todw
pTze?
Wrócił do fabryki
złościć.
się
ka była, zaczcla
chcieli dobne. Dziw- kredensie, barana z glp u
Tadka
plot, szuka li go, powiedział
że ją Bolek zdradza. Marw szk! ncj gablotże spal. Dali mu robotę'.
ci·nlak też się roz.:z.lościł, za- ny te c!om, ale przecież nie umieścił
bagno, chyba raczej biel- ce. Najpierw nie mógł uwieczął tłuc talerze. Wszy cy
pracował spokojnie ł pewdo Inn go
że żonn
rzyć,
nieświadomość.
mo, chyba
nie. Jak wracał o piątej z
~o musieli uciszać.
by nic
tak
sam
on
bo
chodzi,
trzy
skończył
kt>;r:l:ony
O
u
sąsia.dkę
pracy, spotkał
W parę dni pot.em Marcipotrafił, On sam się czuł jcniewiele
żona
jego
kJa~y.
r„c.tnika. Przesiedl podu:órniak gonił żonę z i:icklcrką
w tym
az.cze niepewnie
wi ęcej. Bolek i Zlutck niby
Po ulicy, Mirka zat.rzymała
ko, zobaczył, że okiennice
do szkoły kiedyś chodzili, w!elklm m!cścl , choc od
0zamknięte,
są ie~zczc
pojechała razem
taksówkę,
tworzyl drzwi do mieszkakomisarint. ale... Zośka skończyła tyle sledmlu lat już tu mieszkał.
z. mężem na
ruszała
jęczala,
Żona
nia.
sama co Marciniak, trzy klasy. Lokatorzy mu dorndzali to 1
Tam go zastawna
owo, nie wiedz!ał co robić.
Więc chyba ,,bagno" to ier.t
wróciła do domu. '
Tereska obuprawą nogą.
dla nas, dla lud:z.I, normal- Stawiał Bolkowi, ~eby spradzlla się, 11sladla w nocnej
jej wydzielać nych, dwudziestowiecznych, wę Po dobroci załatwić. Jak
Mnż zaczął
koszuli kolo szafli. Wtedy
p'.eniądzc, poszła do prac.')' w
A sytuacja w domu na Za- liię nic dało, jak zobaczył,
zaczął krzyczeć, że ktoś za·
,,Optimic". Marciniak robił menhofa dla tamtych ludzi że dzieci po podwórku choSqsiedzL
żonę.
mordował
na noc, to ona po poludniu była ' czymś normalnym, by- dzą głodne, powiedział sobie
1 z Bolkiem !'lię mogla spo- ła :!:yc!em codziennym.
- do yćl I wtedy n1bnął
co dzień. Wódkę u
tykać
&ick:erą dwa rnzy. R11bał nic
I tak wyglądało życie w
co
Zośki albo u Bolka pil!
tylko żonę, rqbał swoją wi kręgu betonowego podwórDom przy ul. ZamenT1ofa,
dz :cń, jak tylko były pienią
znmkniętego oficynami z
ka
ąslndów, któ~ w pomoc
który byl świadkiem traacdze.
lewej i prawej, parterowym rzy mu tylko doradzali, a
dii.
Na początku września pa- budyneczkiem ze strychem nikt nie Pomógł naprawdę,
rę osób siedziało na schodi drewniakiem od frontu. Na rąbał na zimno, :z. wyrachokach na podwórku, jako że tych kilkudz i esięcfu mC'lr.ach waniem. chciał to wszystko
było ciepło. Szedł Bolek z
cod:z.lcnnle, unlrestwić, znfsrz;czyć, a siesię
spotykali
Januszkiem, który od paru wiedzieli o sobie wszystko, bie upod!lć.
dni był na mieszkaniu u ~łv dom. Kto mleszkal na
Ale ostrze siekiery trafiło
Miel! pół litra. v.a- parterze, to widział innych głębiej, głębiej n1ż w żywe,
Zośki.
górę.
proslli mrntych na
na parterze, a kto na pię gtirącc ciało „Kawki''. głę.
Ziutek był wtedy u Zośki. trze, w zystkich na pięt.rze blej niż w Mardnlaka wi:.I>otem pewien lokator dał 1 jeszC2e tych na parterze.
pomoc sąsf.adów. w
rę w
jeszcze na pół litra, przyszła
Prawic wszyscy pracowali. nich
którzy
wszy tklch,
Bolka żonka, Rybka, I zro- nawet Zośka. tylko Bolek i przesiadywall
wicczor m!
b!la awanturę. Powled1.iała, Ziutck nie. Bolek odnawiał na schodlaich na podwórku,
że Mirce polaiże ł obije jej
szafy za ćwlnrtke, Ziutek albo szli na ćwiartkę. Tym
mordQ. Na podwórku wszy- podobno kledyś komuś zre- aktem rozpaczy rąbnął M rscy już o Mirce wiedzieli bo perował buty, a przewatnie cin!ak w inne łóclz.kle po.
się nie kryła. a Tereska 'wi- utrzymywali go „kumple".
dwórka, gdzie żyją Bolki
dz.lała, jak Bolek przyszedł
Nic było więzi w tym do- Zośk~ Z!utki, „Kawki" i
i mordował mamEl na tap- mu, choć s!ę tam prawie R?;bkl. 09trzc Marciniaka
czanie. Bolek Rybkę uc!S1Zał, nie kłócili, chyba dopiero nie :z.ab!ło, ale utkiwło glę
ule o tej porze akurat wra- Marcinlnk z Bolkiem. Spo.. boko. M11rdnlnk
porąbał
cała z roboty Mirka, którq
tykali się po sąsiedzku sta.r- swoją wiarę, nic na próżno.
przezwali „Kawka". Ziutck . i. pięćdziesięcioletni f po- Jednego tylko nic mógł nap0szcdł po „Kawkc" z bukolenie Bolka, Ziutka. Mar- ruszyć - wiary w pokol tclk11 wina. wypili je w ciniaka. ,,Kawki" - rocznik nie najmłodszych w rocznik
mieszkaniu Marciniaka. P<>- trzydzlesty. Te dwa poko- trzydzlc ty
rocznlk
piąty,
tem wyszli. Tereska uchyli- lenia zgadzaly się z sobą. czterdzJcsty.
okiennice. widziała jak Pili wódkę, robili składko
ła
matka idz!c po schodach na we wbawy po s.1sledz.ku.
Potem wró- Pokolenfo w rzeczywistOŚci
górę do Zo i.
dła. W nocy coś trza.c;nęło
stanowili jedno - pokolcnre
~
dwa mzy. Teresa lcżala ci- analfabetów. Jedni nie mogli
cho. bała się i usnęła. Po- się uczyć. nie było środków.
tem rano ojciec ot.worzyl innym przeszkodziła wojna.

-

•
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dobno Bolek go wybierał.
dobrze, urodz:Jlo .ię
sturPzc dz ecko, Teresa. w
parę lat potem ma.Jcf1stwo.
można
„Lokatory zgodne,
Czasem chod·l 1 ło
było żyć".
s11.: do kogoś , ale jak ludz:c
do ludzi. nie żrby za-1-az
pija1'lslwo c-.i:y orgie.
Co roku jcźd d li do Dz!wow. bo tam mi eszk1,; ji1 rodzice. W tym roku poj h a ł
tylko Marcin iak z dziećmi,
wdt't".
robiła k o muś
żona
mi.ula przyjechać potem. Nie
Było

ANEGDOTY
sprzed wieku

rm,s lawić lwn1r rdbo wziqć
poezlę. dla więk ze.i oszczi;dnnśc1 naJIJI sobi<' budę 7. ·cl•m ~kq i w niej na t .i k cl nż
l i\n1 wypraw<; „ię pu eił. U'clalo się. l'nn11a ochotc1 wykmść się duła. Nim się to
JLdnak udało, prz<'s7.ło kilka
tlni CZ!ISU. Tal ZL' kl cly juz
l'urow1cl-;i J<lł ze lwrb m
swym ucicknć. o trzy milo

z

AnC'gdoty ponii:szc poclwd q z pa111ictnika
Stani~lnica
Morawskiego (w.nowil [IV w c:dci ostatnio PIW: Kilka Int
mlodo§ci mojc3 w W1lme, Wars-awa 1!15!1). Autor ż111<1<'!1 w
I. 1802-53, wsp6Lczesn11 Miel iew!czowi I fl}tca rzus:z: Jilnrnncki i<'go stt1rliów 1111 IJniit•ersytecie
Wile1iskim, ,.karrnazynou:y szlachcic" z tcoli ojca tcy/·s:ta/c'il się na lp/·arza . J<o?maicie było z jego pral•tukq, s1><·cl~iwsz11 wszak~e mloclość. 1,1
na#1L'iernicjszyclt - jak się wtedy powiaclalo - towar 11sttcaclt Wilna i Petersburga, 11·if'!• mę.~ki zamknql,pou•oclowa11y ja/'i111ś rnzgor11czenie111 do .~wiata, rztPrnaBto!et11im oclosnb11ic111cm w rod:in 1111111 clu•orz<'.
W tym czasie porosta!11 jego ,foJfc•t tte, po m!slrzou sku kre§lonc 1vspomnicmia, gęsto pr:zct111·ane c111egdorq ol>ra~u 11 1nionvch lat, dosl·onale oddająC'e ich 11iepou,tarzal1111 klimat .
C 1tC'htll om l!JC'h kilkn fram1ient610 żuczymy: dobrri zahau•y; zac1u:con11m: lektt1ry ksiq.tki, która na pewno nie zn11i11
banrnymt opowieściami o slaumym nira11t11rniktt gc•11eralt'
Cltacheu iczu, onyilf towarzyszu Jak11ba Jasili kiego i osobliwym uc 1•st11iku t>popei na7Jo/eo1isldej, o zahau nydt prz11goclacli róź1111cl1 znakomitofri, romansowych przygoda<·h
~lawnycll
dam; a i posllniC'J zego „obroku duchownego"
starczy.

oci clomu l'{ldzir-ciw pa'lny
z,11Jns żvcln za koczvl. 'I'rzebn się bylo zntrzymnć!
A ty111czasc m ojC'iec :>.
d"mowymi swoimi, clopę
d7.iwsz.r t1czonC'go naszego,
co1·kę odebrnl, a j1 mu w
pd cole sto odliczył.

Hn1.Pn nic wiC't7.\". Pyta siQ
wic;:c icsze1.c pro IP. ora 11kusz1·n1 J\.likolnja Mianowskiego, sluwrll'go z jucln~7.o\\'C~o
i kociego dowcipu. '!'Pn wicdt. c, c·<i o tym my !ie, pn·
\\ liJcl11 serio Hoz('nowi: „Rqdl.
(l<ln pokojnv. U kobiet w
p.erw 7.ym połogu po ślubie
!o i~ t·zc;sto 1:clnrzu. Al• clalPJ ręcz<;, 'l.c lt>go nic bc;dzi .!''
l!ozl'n do tego stopnia był
:r.,1ślcpion •, że sic; ni<' dom ·slil nic;wgo. Owszem, na parndn · ·h chrzcinuch u si<'hif', głośno, publicznil' przpcJ
w 1\ stkiJ11i gośc!nmi słowu
Mtnnow kiego powlórzyl.

Nauka i dziś
twierdzi
to sam.o
Pułkownik

Rnzen,

u1·1ędnik

pocztowy w Wilnk, bardzo
nic•ladny i ślepy nu .wełno
oko, u wielrc Bog wie cu•Znajomy dosyć jest z pi m go dumny człowi lt, znkochnl
prawniczych niejaki pan Ku- był się nami!;tnie i ożeni! si
rowicki, były profl'<;Or w nutychminM z osob11, do któUniwerl!ytecle
Wileńskim. r •j jak wieść nioslu, prof• Człowiek dobry, uczony, ni~ sor Bojanus smnlil choi wki
głupi nawet, ale wielce osoi hoclnj że tnm coś wic;ccj
bl!wf'l:ego I omiC?.ncgo ukłu nnd wzajemność :>.n zczepll.
du Ten kiedyś gdzieś na wa- Hozen się t go :mi domykacji por..nal ~i<: l;>ył I znkochn ł ślał.
w pa.n nie Lop1<:ińsldcj. osob.e
W • lcdcm miesięcy po
z dosyć znakomitego rodu na
Litwie. Wleodzitił on to, że ślubie rodzi mu żona przepanny dobrowolnie za nie- śliczne I bujne d7.le•ko.
go nie wydadzą. że jednak Hoz('n widzi, ż.e nic w porc:.
dziwnym cudem, snadź z po- 'l'rwoży się o dzieci<;, że zyć
wodu zupełnego braku męż nic będzie! Że nic cionosmnc
czyzn w tym okręgu, I pan- l>i<'dactwo! NiL•spokojny lala
na polraClła się w nim wza- po całym mie'cie, n pyta lę
it•mnic zakochać, wykraść 1ri i radzi to tej, to O\\'C'j, Wszyzatem postanowił nas?. pro- stkie sproszone kwoki obejfesor l notabene
profesor rzawszy dziC'cię powlnd:dą,
jurysprudencji.
żc1 jest dobrze ukształcon ,
Ale to był wielki roztrze- że mu nnl j<'dnPgo nie brak·
paniec, a większy jeszcze nie pnznokcia. Nie ma się o
daleko skąpiec. Zamiast tedy co lęknć. Będzie żyło!

· Ro1nantyzm profesorów

t
GAJOWY:

Noc mroźna 'W'Okót p ju~ zasn~ly
i nikt nie czeka Pod borem.
czemuż to mojej dziewczyny nie

ma

?>od umówionym jaworem?
Miała

m1

I tnk z l'tlk

i troche herbaty z rumem,
i. zami.ast przyn! ść. pamokole
strzyże

i na skroń leje per!wnę.

(Wicher.)
Ach,

cóż

za

ciemn-O!Ść?

że

oko

wy koli„.

noc CT.arna Jak atrament.„
i tylko wicher v. l le 5'POl'7.:tdz...'l
o atnl roc?.ny remanent.
Wymiata

liście, cz~e chot.Jkł.

przetrząsa śnlei;.ow

pi('nynę,

<'hyba by tylko <lure11 Rię wybrał

nibnć p;lń twową jedlinę.

(Coraz srozsz11

U'icher.)

Ach, cJ za wicher! omal ml ręki,
nogi I strzelbv nie urwle,
ile ie w łużbiP. natyra gajQWY,
jedynie to niebo 1 bór wle.
Obejde r wir, :wbaczę jeszcze,
czv ktoś tam czego nie rąbie
I dla Po I.rachu strzelę I zagram
na & , l lużbowei trnb!<?
(Str ela ze swej strzelb11 f trqbi
M

postrach.)

2
TATA:
Mam r><'>ł PtRiu w D~likalcsie,
cnłv w G esie.

DZIE I O:
I to. co che ·le.
to le przynie 1e.

Kiedyś majqtny, światły !
bardzo wysoko ukształcony
t·zl<>wi k, obywatel ze Żmu
dzi, baron Ri>nno, mając Int resy w Miń ku, jadąc tam
przez Wilno spotkał się na
ulicy z powszechnym całego
świata ptzyjacielem 1 znajo-

.

TATA (§c!nn.Jqcv choinkę):
Kto je teś c.z.lccze w żeń. kicj
po tael?
Jak!eomuś oorwała się lichu?
Nic moż ~ liczeń w koncerc!
iycz ń
n grywać bard'Ziei po cichu?
Czy warto słuchać pół setki
nazwisk.
kobieto, ból że sic nogal
by w końcu ••lysz<'ć o siwym

MAMA:
I ja tei: prz.ecle mam kram w
Emhade
I w Peesesle.
2 DZIECKO:
Dajesz se rad~
TATA'

przyn!eać moją
,.szarotkę"

Jak
V
"
w „I1arze
Zeromskiego

C'ZW'Orła

1 dziesięciorga
palców żyje się.

włosie

MAMA (1.ovtk:zajqc na palt"ach):
Mamy salami, mamy kurald.
mamy prwróżne przy maki.
mamy cytryny, grejpfruty, chnłwy,
daktyle, figi. flst.a&?..kl...
kakao. S?:proty, N~kP, sardynki,
konserwowari
ptaszki.„.
Mamy mlcS'lkanle 1 pnydzlał na
nie„.
TJOd6wkl, pralki prześliczne ...
Mamy i rumy. na stolcach kumy,
liiklerv obcojęzyczne.„
"Lansh!dy-bridfo", ,J..opezę",
„Cory",
konlatd. mnndarynld;
mamy pralinki, . mamv 1 kw'artc
wt::gicr klej „P,a,rack-Pnlinki"„.
I „tatę z mamri" mamy i błamy.
picknc dzln.nlnv I l:lm.v.
.iednt'go tylko j S.'7.CZe n! mamy:
łndn l t'holnk; nie mnmv.
l DZIECKO (jak w11tej): 2 DZIECKO (j, U'.); TATA (j, w.); 1
DZTF.CKO (j. w.>: MAMA (j . w.>:
TATA (j. w.); CHÓR DZIECI (j. w.)
MAMA:
7.ablerz

1łuchać

mym - „Lojolq" Czarnowskim
„Co słychać? Czy na dłu
go tu p1zyj chalcś'! Slu1d !
dokąd bogowie prowadzą? I
tym podobne praPlimiirnrla
ko1iczyly się na tym, że
niinno zn.proponował Czarnowskit·mu, który nigdy j ·szcze w Miń ku nie bywa:,
zabrać go z sobą dla tCJwarzy lwa. Pojechali. Dojechali. Zntrzymali sic przed najpkrwszn w Mińsku ober7.·1
Trc isa, Treis dawał ełngl
reduty i maskarndy. C:.ol.1
oberża była
1,aj{ la
oproa.
pokoiku z
przedpokojem,
k lórego Tr eis prw.t usznnow nie I sum!<'nie nojąć taJdemu jak Riinno gościowi
nic chciał, dl.itcgo że ł.1czyl
.się zamkniętymi wprawdzie
na gluC'ho drzwiom! z głów
ną salq redutową I 7.e wła
śnie tegoż
wieczora m!aJ,1
być rl'Juta. „Jaśnil' wielmoż
ny pan, podróżny I ·zmc;<·zony, oka całą noc nic zamkniesz od hałasu I huku mu
zyki naszej."
Runno, nie chcąc włóczyć
się i szukać innego mieszku
nia po mieście, pomimo te
uwagi wziął ten numer Zmę
czcni drog<l połozyli ~ię natychmiast obadwa z „Lojolą''
do 1iJżek. Lciżko C1A-irnow.k
•o stało przystawione do samych drzwi prowadzących
do redutowej sali. Zasnęli,
O
dz.ewiątej
punktualni
·huk muzyki obudzlł raptem
obydwu
podróżnych.
Zerwali się na równe nogi.
Czarnowski, zawsze ciekawy zabawek tego świata,
stanął, ja.k był, w jcdnci ko
szuli na swofm lóżku i przez
szpary drzwi starał się ·zobaczyć, C-O się w sali redutowej dz.iejc. Ronno, wesoły
I pusty, bez żadnej złej myśli, chcqc go tylko z lek..l(a
nastraszyć, wyskoczył z p'lśclcll
i popchnął go ku
drzwiom. Ale, zgrozo! oto
niespodziewanie na nieszcz~0

ściąwszy

eiedział,

alek!era chojnkal

Bo wiesz. co dzls!:at surowca
ZllOCZlj

drewniane! I jakle roaczenie
ml ć b~ą wtedy. gdy mu ;,i z
tworzyw
wyprze wełniane odzienie?
do~tarc:ui

Wiesz tv. rabusiu. ile chojaki
nam kapeluszy,
ile obrusów. waeiaków, pończoch,
l!lpodni i pióropuszy?

Kuzynka Wh<l
w l\lHl\1 wln<l<l.

Wies7„ Ue chu tek, krawoli>w,

t 'hoć czymś

wy t.arcr.a

cl

~trach

na
wróble,

bvle z:clony l 1. gwiazdką?
N!C? mo?.cm żądzy ~wcl 7. dO\'."Olić
inkqś z pnpl ru namla tkq?
(D.fw!ęk

trqbv gajowego)

.Ju7. sle tu zbtll?.a trót t go boru,
iżeś bez pozwolC'!'lla
śclnAł choinki. znrn'7. cle w~dzi
na gwiazdkę do wi<:zi nial
TATA:
.Jeśli oudvcjl 1os!eś ciekawa,
to lepiej c!c pr1v~T>O obię
do niej. gdy zwlażi:<:•>„.
(Ohwiqtłlje i;zn•trkiem jej klbfć,
potem kończyny.)

(Podqża

sl11chajqc
treści:.„

klJncertu

ży

„"clŚ

od puni
Kr11!ltun11 1''11dalejou'ei z OpoC'z11a.
wraz z meżem i o.~mforglc-m d leci, Brzusiem, nrusre111, Manwsiq, Ciastusfq, Lalunią, Adol fidem,
Klar11sfą, Wac11sfem i
<"IOC'ta Kamilą Kn11rotwerka z Wrziwzypalowic Dolnych mrd 1łz11r11 ornz o<l
Prz11b11sln11•a Przebl§n if.'g-l{nlcz11ń
!kfe110 z „Pafawag P.m rztP.r11" ja-

cten

tej

ko tet od

Krz1Jll%tofo~twa

narńw

z S1tlc:c:l11a , ctcrlc1 1Iu1nsi Jcrwnobroclzldcj-K11robroclzkt<'i z

t4crn!ct1.„")

Prze-

w interpretacji Fogga?
Albo t ż Slawy. Marty, Nataszy,
nucac.vch „Gorzkie żale"
o tym, że iacot w żółtych
skurp tkach
r·rnci le:: w tnnl{a falc?
Powic<lz k!m k-.tcś? Czortem,
::1.artową,

dia kl m. norub:i born?I
żeś nic ie. t bi(' nm. da i uroczyste
na to mn!{) słowo honoru.
DZlbWCZYNA:

Słowo honoru1, zlocfai .l u Jodeł.

ie 1Z 7.C "hCf 1!bVŚ, by dnc cl?J
Jom nie jest dla k ·cm . ant
<Ila kową,
ni bi o;cm w dam kici po taci!
Nlosc •. Szarolkt;" dla swego
<'hlor>ca,
by µelnl~1.: &luż\Ję, mógł I tu

Wl'BRAJ,
'/.. SKWARC'ZY~SKI
Rl'S. WJ. KOKIETEK

cz.v wfos7., nudycja jnka?
tak.a. byś wiedział, za roś ty

l'.ieklerkę,

DZIEWCZYNA:
Je zez na lawie nasz„'! ..Sza1"0tkc:",
i płaszczyk pa. ki m p"Zcwiąi.c:,
zablorc: termo~ l do mil go
w te leśna rnhicż pcxL1żc:.

Wyobra7.rie sobie zd:dwienie, przerażenie, rumieńce l
dam, i mężczyzn zgromudmnych w sali, kiedy Im niespodziewanie taka ku a. obnażona, w szlafmycy, a nikomu n!c znajoma wl ciała
figura! Ale co się dzlalo :z
naszym nicsz.czi;;śli wym „Lojoh.j''l Nie zna;qc sal, bez
przytomności łatał po pokojnrh i bufetnch, szukaj \C
wyi{;cia. H.c)z. t<:powaly sic:
przPci nim szeregi, bojąc slc:
-zbiegłego, ja,k mniemano, ze
szpitala wariata. Ledwie go
na koniec st'h wy ci li lokaje i
obw1nidcgo dla przystojności w pła zez
odi.wiernego
stróża na dzledLlniec wynieśli. Tam nastąpiły objaśnie
nia I przy świadectwie trzy
mająrego sic mimowolnie za
boki Od ' miPChU flonnegO
Czarnowski wrócony został
tak nit' zczęśliwie opuszc.wnym pierzynom. I

różnych

Czy ni

przyjdzie nam czupiradln?

!mą ł.

kształcących um •sł odczytów.
Właśnie za chwilę będzie n~dann,

w Uiżek. trampek. bamboszy,
ile ap~ne.l w<1ty i ks.ążck,
halek i biustonoszy?

śwlcrkow(lgo

niefortunnego „Lo}oli"
drzwi bez zamka i tylk:>
przyklc-jone papierem otworzyły
się
n!c»podz!ewanic
na roścież do sali i C1..arnow. kl, który się no nich opierał, na łeb z łóżka w natunllnym, jak był, stroju wleciał w sam ś.i·od k wycląg
nlctego we dwie linie modnego
podówc1.as
ekosew
Cs1,kockicgo tańca).
Ronn'.>
znowu, przerażony wypadki m I ~am również elegancko
ubrany, natyrhmiast
polowy drzwi na nowo zarn-

koncertów 1 innych

i;moczk<'JW.

pohle nil do
horn !„.
CM nam '7. nnnolńw i Jadła?
'R!!'gnij po jorllr,I... co z

ście

A t roz prec.z póJde sobie.
(Patrzu na zl'garek, nastalt'la „srn
ratkę" na Warswtrę i odc:hod i
z choinka żeg11an11 s1mn11lem radlnsla<'Ji oraz s!owomi: „Uk01ir 11liśmu nasz
l·oncert na gltnrnC'/1
7111e!lm.nt11<'r1111<'h. ObE'cn!e nndam11 11trw11lon11 na ta~mle rnnr1'1<'tofono1rej odcz11t z r11ld11 ,,Nn11•oc:zesne ta·ori1111){1". Tut11l dzf~ieis~eqo od<'•utu br ml: .• Ponrzez
kubrak do fraka, t)()!em od fralcn
do kubraka t od kubrcr1·.a do fra·
ka").

DZIECKO:

I

zawlodnle,
to nic podpadnie
nigdy szkara<ln.e.
2 DZIECKO:
Gdv w l·Jc:>pie zamr:t.
Z'lr 1z rf'nnn ni.
pokm lruktt ment.
MAMA:
Klient je l z nnmi,
w!ec rnówlt1c mic:uiy nami,
nic s:iśmy smni.
'TATA: (w111iC'zaj<1t" na palcach)
Mnmy knwior.v. dzicze języki,
mamy Plec-wnc indyl;:1.„
MAMA (j, w.):
Mam\ S7.mnp ny I boklażany,
oraz prz liczne, obcoję:i;ycz.ne
bodźce ckonomh..'Zne„.
DZIECI (chórem):
A ternz pro ;zq t 1tv i mamy,
w z:v tklm włudnmY.
skoro jo<lełkc mnmy,
(K11rtuna To?s111M
sfe 11knwjąc
:aC'lw 11co11ej p11p!IC'"rrnśc! c teromr.trowa cl1oirrkę. ohwles ona stu-

ldlnrnl 11r erót•
lnkoci. przl'ro'ri11mi ·11bawkum!. et caetera bomlin. orcrt stól
pir.c'd lcsi1·ciom11

111c11

kud1cn1111 11ol11a?<1<'1/ sic nod slcdemd iesic;eiu 11i cfu 1><l1111iska111i.)

• CD

4
TATA:
Mam pół etatu w Delikatesie,
cuły w Geesie.

•)
(Ztclnżr.ć.

'Ilia lic·1•11t!a 7XH?lka,
stnrnpolsl·n fnrmn :nac:qca.
~wlą.:'.c;· ci1;". Uwuaa „eccra .)
ale

TEGO Nm MOZNA
NA:lWAC 'l,EDZ'I'WE!\1
Wśród

filatcli tów krakowskich krązy opinia, że s11
ludzie, którzy wicdz11, kto popełnił morderstwo. Ta opinia
jest oczywiście nil'sprawdmlna, należy jedn11k odnojej i~lnien!e. Jako
tować
symptom. Zamordowano bowiem czlowieka mocno osadzonego w określonym śro
<lowisku, które mogloby z
pewnością

powiedzieć

wię

cej, niż w śledztwie powied1.iano. Tak zwykle dzieje
(przy.
„mafiami"
z
się
całej umowności h,'!JO określenia w odniesieniu clo filatelistów) - 11 raczej w tym
wvpadku, handlurznml ,.tofilateli tycz.nym.
wnrcm"
wcw7.ałatwiaj11
„Mafie"
porachunki,
m1tn. wla~ne
:t.wartym front<>m przeciwingerencji z
się
stawiając
zewnątrz.

przykład: przesluchlśledztwie kupcy i
filateliści w większości przy-

Na
wani
~

w

to

być

afera na

sknlę

krajo-

wq lub nawet m Qd,zynaro-

dow<1).
Niemniej, sposób przeprowadzenia śledztwa nasuwa
jcs1.cze dziś (H moż<' wlafoie
cłcpiero dzi ) tal.;: duże obiekcie, że tmdno ich nic omówić.

Po stwierdzeniu, że mord •rea broczył krwiq ze zranionej r<:ki, milicja ,.szkolnym" sy~ternem 7.n ięgnc;la
informacji w pogotowiu ratunkowym i ujęla trzech ludzi, nie maincycli - jak :::lę
wkrótce okazało-nic wspólnego ze sprawą.
Na tym skończyły się „dora:lnc" po zukiwanla mordercy.
zadowolono
Jednocześnie
się zeznaniem fryzjera z !rontu. Fryzjer nic nie słyszał
przez drzwi, zza których normalnie dochodziły odgłosy
każdej ż;rwszej rozmowy (a
:z.nbój~two poprzeprzecież
dzone byto bijatyką polączo
nq z prze\\'racan iem mebl 1).
od zukać
próbowano
Nic
klil'ntów, którzy przebywnli
podówczas w zuklndzie I
skonfrontować Ich spostrzezeznaniami fryzjera.
żenia
Znbójstwo i nie nasuwnio
sugc lii rabunku (ze sklepu
nic me zginęlo), nic przeclcL.
7.amordowany mini wycią
g111ętą na WiC'r7-eh tylną kiezeń spodni, której zawarioci nigdzie nic znnlezlono.
Nigdy me próbownno ustalić,
co mogło się znajdować w
kj kieszeni.
Jeden ze świadków zczmal:
M1iwił mi Kadlu('zka kilka
dni 11rzrd . mi<'rC'ią. :it• 11rzy,jcl'hal do nh•go motocykkm
funkc·jonariu 7. o<·hrony ~kar
boW<'.i i powirdział mu. że wla
dzc finansowe wiedz;\ o nabyciu przez Kadłu<·zkę zbioru •maczków warto ci 1 miliona zł od jakiegoś filatell ty
z Tarnowa I o niewciągnię
ciu tnan. akcja w ksląi.kl kasowe. Kadluczka twierdził w
rozmowie ze mną, że nic takiego nie 7.aistnlalo, ale są
dzę, że gdyby zbioru nic kupił, to by o tym nie mówM i
nie radził się co ma zrobić,
bo Ignorował władze skarbowe". Wersję o transakcji
z przybyszem z Tamowa powt rzall zresztą i inni !ilat Po śmierci zbioru nie
liści.
7.nalezlono. Sledztwo nie tylko nie poszło tym śladem,
alp nawet nie próbowano odszukać owego motocykldsty,

„

W tym domu (Dluga nr 14). w. ed dwunastu lat11 wyda·
rzyla się tragedia. Fronton ka1n1enic11 do dzi;j „zdobi" szyld
j1rma a ni
za,k.tadu fruzjerskiego. Nie zmieni la .&ię crni\
wlaścic:iel.

• ledztwo rozpoczęte 2
sierpnia 19-!7 r. zc taIo umorzone 12 muren
1948. Sprawcy nie waleziono.
Mówi się, że nie istnieje
morderstwo doskonale. I w
tym wypadku wszystko wska
zywalo, że sprawca zostanie

S

ujęty.

Mija blisko 12 lat od chwili, gdy ręka mordercy .ode·
brała życie Stani ławowi Kadluczcc - właścicielowi sklepu lilatelistycznego w Krakowie.
KadłuO?.ka nie należał do
siebie. Wokół niego stal legion filatelistów, ludzi mu
i:iewolnlków
podobnych manii. Ludzi, ktor-q zająw
szy się kolekcjonowaniem
znaczków podpisali cyrograf
- prakt~cznie bezużyteczną
manię przyjęli za sens i cel
swego życia.

•

•

•

Od lat dziewięciu dt1eń po
dniu o godzinie B rano mijał
Długiej
e!cń domu p1·zy ul.
14 l skręcał na lewo do swojego ciemnego sklepu z jedynym zakratowanym oknem,
wychodzącym na podwórze.
Otwierał interes l szedł się
golić do fryzjera, który miał
„salon" od frontu. Sklepik
łączył się z zakładem fryzjerskim drzwiami, z których nie
korzystano. Były zabite. Pozwalały jednak słyszeć wszystko, co cil.iało się po obu ich
stronach.
Tego dnia, 2 sierpnia, jak
Kadluczka pnz.yzwykle,
szedł do fryzjera około godz.
8.30. Był dziwnie przygnc:biony i małomówny, choć
zawsze ccchownt go rubaszny humor, włuścl':vy naturom prostym-!udzwm zdrowym i zażywnym. Okolo 9
odwiedził go brat dozorcy
posesji. Prosll o cx;Jdnnie .dozorcy paczki. W kilka minu~
później dozorca nadszedł i
paczkę otrzymał.
Miody człowiek - mieszkaniec domu ocz.C'klwrił w

sieni na spotkanie z bm.cm,
;. którym umówił się o o.:io
Gdy zeszedł na dól, była
9.25. Widzlal on świeże .śla_
dy krwi na posadzce s1c:n1,
ale się nimi nic zainteresował. Zr. ch'>\'ilę brat się zjawił i wyszli.
Pierwszy klient odwiedził
sklep 0 godzinie dziesi~tcj.
Panowała tam dziwna c1szu.
Za ladą, na podłodze w ka1ę knta~
łuży krwi, walały
Jogi 1.naczków. Niceo clalcJ,
za przepierzeniem. wśród ~o
przewracanych mebli, lczal
właściciel.

Zabójstwa

dokommo

w

biały dzień, w domu pełnym

ludzi. Morderca m1al malo
czasu. W kromce życia ka·
mienicv tylko J 5 minut mu:dzy 9.io a 9.25 stanowi niewiadoma.
Natychmiastowe oglcdz!ny
łPkarskiP pozwoliły ustalit.
że 7.marly ot1-zymal kilka c1011ów tępym narzędz1c>m, które zdrui:gotaly mu nos. następnie S7,ereg ran ktutych w
okolicy skroni, po czym brzy-

ANDRZEJ ZYBERT

mu krtań.
Zabcijca w czasie szamotania
i odchodził
otrqrnał ranę
Siady krwi prokrn·awiąe.
wad7.ily ul. Dlug11 w kierunku Basztowej i dalej. Ostatni .krwawy ślad znaleziono
na zewnętrznym parnpec1e
parterowego okna na rogu
ul. św. Jana i Sw. Toma6'za.
Da lej t.rop się urywał... j11lt
doli\d na najbliższe 12 lat.
KIM Bl'.L
ZAMORDOWANl'.?
twą

poderżnięto

W spme lokatorów prLY
ul. .F'riedle!na 31, gdzie mieszkał do śmierci, na jego w1zyt.ówce wydrukowanej pismem maszynowym„przekreślono „Stanisław" i napi~o

„Marian", nie
~Lramcntem
ruszaj<\C do dziś tekstu naMieszka tam teraz
zwi~ka.
jego syn, który w chwili
smierci byl 16-lct.nim chłop
cem. Stai za córka uii z.czypo ojcu, by
pamiątki
łu
wspomnienia nie drażniły

mat.ki.

Zza kulis manii stulecia (1)

Ta przekreślona wizytówka 1 jakieś zdjęcie w albumie rodzinnym to wszystko,
co zoatało po zamordowanym.
Zona zmarłego - p. Zofia
Kadluczkowa, ma obecnie lat
blisko 50. Opiekuje się wnuczkami i żyje wspom.meniam!
tamtych lat. Do dziś nie usię po wstrzi1sic.
spokoiła
Nudchodzila właśnie 20 rocznica ich :ilubu - 14 sierpnia,
111.:ieli ją ucz..cić, jak p1·qstalo.„
Przed wojną był biednym
n.miu1 zemieślnikiem
rzem. Oprawiał obrazy w salonach wystawowych Szmau
sa i llorowil7..a. Roboty sturcznlo na 2 - 3 dni w tygodniu, zacz:1ł wi<:c w chwilach wolnych kolckrjonować
znaczki.
Nie wiedział, że podpisuje
cyrograf.
W r. 1938 t1dato mu się otworz ·ć sklep fila lclistyc2nv. Prowadzi! go dalej po
powrocie z frontu. ju;: podczas okupacji, Miał wielu
1,licntów wśród Niemców 1
prnwdopoclobnie dzi<:kl te.mu udnlo mu się uniknnć
wyjnzclu. na roboty. „Polityk<\" nic znjmował się.
Interes prospcrownl doskonale równic?. w pierw zych
lalach powojennych, ale Kapowoli dzt\\'nczal.
clłuczka
piC'rnqclmm,
ufać
Przestał
wszys1ko co nirob1t •Joko\\':il
w znaczkach. Manta wctqgałn go coraz bard7.ieJ. Nie zawahał się p17.l'd wykm·qstnniem zażyleJ znajomości z jednym z pn1cownik iw Drukarni Naroc:Lowe.], gdzie bito
Prawclopodobn1e
znae1.ki.
pr.wz Kadluczkę nn ryn< k
filatelistyczny dost11ły ~te: tzw.
„odwrotki FIS" - o wnrto~ci nomim1 lnci 20 zł a sp1-1.edawnne wskutt>k odwrócenia napisu po 1:!0 - 500 zł.
'1';1 am<1 drogą m. in. zuopat1'7.ono fllatclistów w cięte
zmic·zki „Poz.nań" i „Wcsterplat te", pochodz<1ce z uszkodzonych walców 1 p.-zeznaczone 'na ·mak:ulaLurę.J

Mor er ca
nie

mógł się znaleźć

Na.idrożs1y 1nac7.<'k świata -

Gu.iana Brytyjska
«·<·nt karminow:v -- s1.a«·11wany jest dzisiaj na
:rno t.\ s. dolari1w. .Jt·i:o p11..,iadac1 wyst~pujc a'lonimo" o.
Na wystawach · znac:1lek t•kspon.owan:v jest w kasil·
pam·t•rncj za s1.kłcm pan<'<•rnym. Pilnu.it' i:o stałe,
na\\ ... t w trakcit• transportu: t•1.frrl'ch uzbrojonych
·
Cll:t'n t<iw.
W t'i•1i:u uhici,:l~·<·h . stu lat 1hicrarhrn :mae1ków
.~dystansowało ws1.:v~tkic inne manit• kolt·kl'joncrski~.
.
·
Filat1·li't"m lił'I: .\ "i•: dfb . na flliliony .
\\ ra' ft' 1.hil•r:1d \\ <'nt rot.\\ 1 ia la sit,• nit•111ll.111.na sp·t~
kulada 1nat·1kami, w~·ks1takila 'it; r11•st.a ludti, kti1r 1.y „i..\· i•t" 1. filatt•listo\• , \\ ykor1~·st u.i•!<' id1 pasji:.
Jak dalt·ko moit· 1aprn\\ adl.ić mania lub t:ht;r
z~·sku'!

ucieczki
momencie
W
Niemcóv· I tuż po oswobodzeniu udało się Kudluczce
zdobyć za grosze lub wri;cz
za „litr wódki" olbrzymie
zupasy unieważnionych zna<.'Zków G. G., z któ1·ych ostatni (10+10) nie zdążył nlcmal
wcale wejść w obieg. Znuc·zki te 7.clobyly wkrótce wartość, si<:gajr1c11 milionów.
Zapasy G. G., makulatura
znac1.ków polskich, odwrotki itp. „cudu" pozwoliły KndlucZ(·e na rozkrqcenic interC'su. Stnl się też poważnym
eksporterem znaczków 7.11
~rnnicę, do USA, Norwegii,
Yanady, Szwecji, Węgier 1
Czcchoslowncjl.
W chwili śmierci „towar"
znal< z1ony w sklepie oceniono na sumę 4 mln. 450 tys.
walucie), przy
zł (w starej
<"zym i. tnic.1<1 uzasaclntone
przypuszcz.cnia, że to me było wszystko.
W tym czasie już nikt z
kupców filatel1slyc1.11ych nie
mógł rywalizować z Knclluczk<\. On dyktowa! ceny, 011
„„po inclal ta•klc żrńdln nubyc111 znaczków, o których ża
dc•n z nas ntc w1eclz1al 1 nic
źródła dostępu" (z
miał do
innego
zeznnń śwrndkn
kupca filatelistycz.ncgo).

się, Iż bylo Im wiadomo, ŻP Kadluczkn produkobąd:l kolportował. fał
wał,

znali

szywe znaczki. A jednak poza jedynym wyjntkiem, nikt
z nich nic zamcldownł wła
dzom wcześniej o tym fakcie. Interesem kupców było
sprzC'da wać poszukiwane fnlsyfikaty, ambicjq nic którvch
filatelistów - po iadnt rzadkie blęclnoclruki lub o<lwrotki. Czyż można wymngać
ocl nich „lo.1nlnośt'i'?
.Jasne więc, że w takiej "-Ytuacji śledztwo było utruci111onc\ tym bardziej 'it• lllC"
nie wskazy\\'alo, by mrnłv
istnieć inne motywy zbrodni,
niż porachunki wewnątrz śro
dowUrn (nic mvślimy wylqcznin o Krukowie - mogl.

chociaż Istniał ślad szantażu
(jakiś motocykli ta powtarza
Jeszcze raz: -z kimś na
się
motorze rozmawiała rankiem

w dniu morderstwa Kadluc.zkowa; zeznała potem, ze to
znajomy).
O szantdu te:t może świad
zeznanie Jednego ze
czyć
świadków. który stwierdzi!.
przed
tuż
Kadłuczka
że
śmlcrc1ą mówił mu: „Jntcrl'Y się ·ko1t('Zyly a mu zę w
dalszvn. ciągu ,,bulić" pieniądze",

Grywało się

w karty u X w skl pic dosyć cz.ęto, ale znowu nleco<lzie~
nie. Tymczasem oba wieczo1-y poprzedzaJ11ce 8m!crć spę
dził KadluOZJka ze zn.ajomymt na tumlcjach w „66",
Było tnm dwóch 7.najomych
Kadluczki. którzy mlQc!zy o-.
bą prawie się nie znali i jeszcze ktoś <"zwarty, zwany
„Ghandi". Jeden ze znajomych zeznaje, że „Ghandi„
był przyjacielem tego drugiego, natomlast drugi twierdzi. że byl on przyjacielem
Kadłuczki, znś on sam zna
tvlko jego przezwl ko. Sledztwo nic zainteresowało się
bliżej nni „Ghandim" nni też
dwoma osobnikami, którzy
odwiedzili grajqcc towanzyst wo w dniu l sierpnia. Z
tych dwóch, jeden pożegnał
się wcześnlC'j a drugi pozostał do końca „turnieju" i
przy pożegnaniu wyszedł razem z Kadluczkq.
Nie wzięto również pod uwngQ okoliczności, że w tym
samym czasie zginął niewyj śnlont\ śmiercią (w wypadku ulicznym) wł śclclel równie wpływowej firmy filatel!~tyozn j „Rybak" na Wybrzeżu, który pozQStnwał w
zażyłych kontaktach handlo-.
wych z Kadluczką.
dłuczkl

*
Psy

gończe

*

zgubiły ś ad

pięt.naście metrów od bramy ...
Zuklad mC'dycyny sądowej
odpow1ed7.ial. 7.e nie mn koniecznych odczynników do
wykonania analizy krwi mordercy„.
Nn miejscu morderstwa
nie 7.djęto odc! ków palców
nawet ze znalezionego zakrwawionego stempla., którym być może zdruzgotano
zmarłemu nos„.
Nie zabezpieczono np. niepaplero ów, wło
dopałków
sów, skrawków materiału
lub papieru Itp. przcdmlotów. które moglyby mleć
wplyw na przebieg śledz
twa.
Te przylklady w kazują,
jak ogromny post p zrobiła
śledcza 1\1. O. prz z
służba
12 lat, gdyż dziubiegłych
siaj tego rodznJU niedocią
pomygnięcia byłyby ni d
ślenia, a morderca musi łby
zostać znalc'Liony „.

•

•

równfot. ta
prawa przyjęła zgoła inny
obrót, gdy wkrótce na widowni pojawił się szalbierz nr
sprawca wielkiej afery
1 filntclistyczneJ, legitymujący
sic na dodatek oficjalnym
Glównes;o
zaśwlndczcniem
Inspektoratu Ochrony Skarbowej, zlecnjqcym mu l'ksfinansową zasobów
pertyzę
filatclłstvcznych w Polsce.
O nim w następnym odcinku.„
Dodać

trzeb

. "' .

Kolekcjonerstwo przywykliśmy traktować Jako zabalub pa JG ludzi muJęt
WG
nych, stoJ<ll'.YCh na wyi.okim
poz1om1l.! intclcktualnvm. takich którzy nn co. podobnego mogn sob Jl' „pozwol:ć".
Tym gtc;>bs7.11 trnged!. czlowieka prostego I ubogiego,
który oddal życic zu to, il!
nie> potrafił zaC'hownć !'"' 1c1
manii w stnnte „czv,ty-m".
7.c wnrunkt :lyctnwp r.muc;1!v
go do szukania w nil•J źródla ci::zystencji dla 1ucb1e 1
rodziny, „

„ .........„--.............................._.....

_~------

Dwa
nai1" Kartka, 1P11rwa11a z 1,atalor:m znaczków. l•tórą z11a/Pzw1w u· l.11' zen&
zn.ar/ego Kadllu·zki I tndncz11 pia·
my krll'i). 'I'nk 1ak inne drobne
pr2ed11110ty, nir: 20sta/r1 1q1knrzystazaczcpien.Ln" dtu
na 3ako „p1rnkt

;1edztwa.

malne.

11•ar !11„1,. ::nac2ków „Po2zqbkonane 1.c z11a<"2kl norobleąou:e.

c1ęte

natom a t

poc/incliq z próbn ich walcotc t m1al11 być przeznac2011t! na makulaturc.
Drnrm nicl<'ąalnq dos1t1l1J sfe ,ednak
11a r101<'k fl/<1tPlistycz1111 f byly najprawdupodob111e1 'kolportowane m.tn.

prze.;

Kadłuczkc.

SMUTSY ZIMOWY PEJZAZ

Plan

„.

w Polsce oriedl4
domków jedno-rodzi1n.n11ch z elementcitt> gipsvw11ch.
większego

zimowy pC'j7.at Jest
mu1n)'. l'rnwio uws·r.e pr1;v1><•mina 1·mentar1.. 'l'e 1.zerokl!',
lel·l.o l'aldow:„1e pola. w po·
K

żdy

„

ltttln11lh\"O·r'..ll• I •lnlr.I
l..odzi, 1:cl7.Ienh•"<lzil'

C-7.~cl

TakrzaC':'lonc, J>'>r:vte ro;i;p:idllnamł, '"
)">(>la - c·mentan n:t tu dwutym
dzir tu hektarach
nrntniej~c. ze nir znać n:l
ja le,ok<>lvi.iek
larlciw
cl'l.lalania.
W dor:z!'\'ZU uli<: :;;1rykow1;ktej, Ro owsklrj I \\' ·c:>le 7.·
nkh

łuil;iklei:o

ko\\ <·j

plod·rlt~· się :r.a.ląre,

ha·

e.•tet:ree' di:felnlc:r. 'PG~r6ł·
ne elf'menty t:vcla osledlower•
Z<H1t.aty korelabwnlc IJl)reenoWlłne w ta.Ir.Im wlaSole ukla•

buszowali
kuropi.t\\,v,
podmlr.lst·y m~. llwi. zby• le11\oS'łl<""
bv Jerhi.<; w
nh' I,
pra H17:i wrrh łowisk.
1'1'7.rclmieścle l.A>d'l.i, smul.nł',
W
:za ·nirionc.
:r.aknrzon~.
J><' pckt\·wif' ric:tej śwl<;?;C?.1\
1><>cwm "iatrem do11orywa
rzcrnlal opu~7r7ona. buda.
T11 rfoml r7•'ka. diabli wfoci'll\, na wl<>. nr.? • • lato'! • :\
alv

przynłl\

dzlf'Tymeza~m w pocda4a.nlu re•
allu.tor6w 'Znajduj(' ale:. ja.li:
e2ęAÓ
tylko
Jedna
dotlłd.
W&thodnla. ReR?ł& terenu na•
Jety do koro innero. Gtówu:r
Jnweslor łerennwy którym JNł
Wychla! Gos1>ocłarkt Mlenka·
nfoweJ PRN wykunuJii teren
od innvcb 1>0sladacz1. Rzecz w
tym, aby teren ten został wy•
konyslany zxodnłl' z zatoze•
niem autorów planu •ułJ\:dowv.
W pNecłwnym bowiem Wfl>8d·
ku mote i.le zdara6 to. oo łat•
wo uobserwowa6 na ulley P<>Jei:lrrskJet I U4ewleJ. IndyWI•
dualni JnWl'SIOT"ZV hucłUJI\ Wf\•

7iml)? Ozt•ka.

W&SJ-:T.l r.m,01•cv NA
C'.\IENTARZU
07e'ka.ta.
'!ro, nie av.ekA.
klt•dy .i.oi<7.C7.«'
&tór<'!;'O dni 1.
nic s1>acll śnl<'lf J 'to dwad:t.lr.~ernilo
'rla hektarów pol:i
przyjecha1ł
&le: 1>D hory;r;ont,
na cmentarz <·ztereJ d<>r<> li
le ich
'J',, troskani,
chłopcy.
tro,k11 hyta we ·ola. R<mnnwłu•

dlu.ir swokh. osobliwych pia~
nów. Kał.dy d<>m«'k repre"Zrn-

tuJe 1nnv 7.UPl"lnie l;vp, na. kat·
dcJ d1ialce sio.i<\ o~obnc z.abu·
dowania co.sp0dare'M·, na't~t>u
.11' zabun<-nfa w tran-;porrle
ma.terla16w bu11owlanych, budowami 1-zlłdZ·l osobne• klerow·
słowem. marnotra.nlctwa wienle ll'l'OIS'U. ezas•l t wy).llkn,
nie mówl4t J112 o tvm. Jak nif'•
r.qtetyeznie wygt"da taka. dzielnica.

ktńr.v
li 'I 'lit•mlą jn;vkłrm
on.~ równl<i dobne r1Yzumlc. Ja.I

wi<'dzi 11,
(•ni. Oni I 7.:emia
C7f'G"O od iebl~ chcą.
A pl<•rW$7.Y WMOly ehlop*:
Jel"Z~· Kurm1111owlt"L.
A dru,1 byl; Gabriel Mirec-

ki.

'l'l".r ri: Tadeum Suml<'ń.
I l'zwa1 ty: Henry~ Wacho-

I

wi k.
A ka.tcłv: ma11htrr lnł~•nl<·r.
,\ w:iz~. tkirh ra·lcm n ·rwae
mowa: zc.~1mł Pro.frkt ntów
N .lwiek~r.r.o w Pol re Osie•
dla J>omków Jednorodzłnn;ych

Z cyklu: WOifĘWÓDZTWO NAJBLIŻSZE

chcieliby tymł Rogami
przebólltl call\ f..ód:U oto maJi\
w manenłu u.,tawlrnlfl - ial<
oni to mówJ• - „trój7.rspolu"1
Jloirl. Mal')·•ln, Artur6wek. Tr'IY
zei.poły J>lc:kny<'h. nowocs11~
domkó\v,
wygod11ych
nych,
•kład.aJ11eyeh sie na plętnastc>
tyMfęczne mlutf'C'Zko. Włdzleie
wicie. ie 1>1An osłedla Rod. t•
nie tytko pia.n .1f'dnno Ot\l.edla.
To juł. rctze~ T.abudew:r 4a1·
iavch Jl"t!łlmlctłll IA)(}rl. dC)bne
wkomponowany w tę -.o1Mlew•n• 11& 1>n.vn.le lała ealo§d.
ł'hłopc:y

Operacie: ROGI

OO I JAK

1oa krlJ\kamł, kł6re w n<>mł'1'1·
W olyC'h
Cilererh
„"1 lenią
Ohlopeów :im·" lric:
Jtl k""·
be:·
KWI · z pół domkchv
dl.ie ml t ll-'ł.t ny „pl t zi<'I<:·
nl"' i: plaakownlclł i innymi
dla chletltieych
un dzenlaml
2'.ab. w; a od kat.d°'"' z p0Ju
I b •
ctelenlone lllt'lenl• uli
le·
dlł włodły de C.nlrurn

kla,urz

Iowy br k rur, no I mrd'T. pl"le·
W pł l'\\ll'Z •n
l'Wl\l:V pracę.
kw11rtal 110W4'\IO roku I n l)J
bi m b dzle ro21trzyrnt ty.

t rfn
ir)'C~l1'•

Wloe rd

no.

wa?

dla.

t.

Tu jut. 11ra1' d1;lwy parl(l Naturalne uk.,7.lultowanl IC'renu:
wy•
wznl sl<'nla, N1·r11adlln:-r,
korzy. tanr „o t11n• lll& ualrali.ryJni<-nia pcj7PŻU.
b<>l~ka !'Iw. „m lc·
1)()rtu" (w.~y11lko rl Pro-

Dę1lĄ tu

jt'ld nri, .tako-l d·,iwolC' n 7Wli\)
a \\lęr: •Int koh\ kl, kfWl)'kÓwkl.
łt1 <' n·
Nlf! my4Me j111lnak,
n1o1 •P h1ł11ti
°'~j dl 1
trum
ro1.r\ wko •\·
tylko
runktJll
to
Wrrc-r. pr.0:1·l'i\\ nic! l\C)c\•1i11
mi<\jse!' nic> h11l;i jaki".I k;1torgl:
na poludnlow)'rn tnku. w m;1•)'WI ~I I ni limit'! p!t:tna to·
kl ()W , k'lll\plt1tllif' WH>O 'li•
na (hol k , 11111 •lmna t)·r;1·
kula l)lt<ldnwowa.
no, kl\1)')

Dc11·nUI

wie~

Tt :i ba

k

n11li'll

r •
kon·

1h\I
to\\ u' Jok11lnl ,
Jll'.I": ll•o 1111 klliti .I Ml 111'«'
J><> ·1.l"/l'jjlilnł'11••
dla
domku, albo ,;/. mho c·rntnlłlu
dlll rlllt111"0 osleclla, lilk fili I••
,irsl Ili\ Clhh•!l!l1 Brrltnck. fitpra·
W<l \Hill dllwą. N<>rmy.
I'

LAD l'

Gł

cllam 110
iłAn>•
"
, 11 r•··
ltll
Ro11I, tn
H'l-1• ni • Otót c I dl
In\ 5l)'<J11 •11c'lldi.I fl•i11, W\ ni·

wyj. nim\',

T('rn?.

pc•it•i·a„.
-.n,~ ~
• "
,,... „, 1
t'·tk~ll„ ,.•d··.11•
" „
" p111ł11l•"11ln7.011

NI rhei łbym nlko~o rm rl•
wló, ale Jl'alrm pcm·len, . n;1.
I !Iłu lucł:il bf'1I cho•
tym

rowA6, l>h1rit111o'ł Dlnt lfl, h
lud'd w 011\111 thflruJI\. h1k j()
Jut J t, wl111• niby cłlftll'l 10
I dlu 11111.111 ni<> r.horow ł't
na
A Zan11d Au~ k ~tklAd , ł.e
łyJu w lak dohr ·rh warun•
kach, nikt "'" t>Ctwlnlt!n ehi.•

rowat\ n"w ~ rl<>w11 nie mu11•
„ni
bolt16, I i nad Apll'k,

pnewlduJ " ~Anpatrzcnh1 phJ·
rlol)' I ~" 10 11111 dll\ w 1111tt1 •
1>t k
1. n.14dow\
kę, 1 n 1lę
nie «>Pł•r . Nfttomlust mnl 1tłll
r, UMI>' J mno tli\ oph1ca n pl•
sad o tym.
fll'RAWY

WS1'VDJ.1Wl~

)\() I w hu1lowni<•twi

I 1<1<'

:\. G;l'l.. woda, k nall·
do.id•tlr. d•I
l:a'l.
Więc>

"""t

wlc;k.wHh trtic'lno.
, 111. nuro1•t1111' 'l "ort n dopN>WA•
llMnll lu> rtn ulicv \V\ dl'C'7)«h
.._ł, d<> 6kraju osiedla. Ch\\<l·

··~

t lnym.

Obrcnle, kl dy zima spu&ll·
11 doplt!ro eo rm1ioezęt•
prace Dl"l.Y w ·kol) rh. 7.al<>iony
na miej ru o rod11k pretabry·
i>rodukow l do
bl)dzl
kacJI
lemrntY 111'7. no nn,
wio n:or
•tropy, płyty <·hodnlkow Hp.
ł.ow

Alt!, lC'J, byłbym za.pomn t.
Kiedy jut wvlcupl<mo w.ny•!·
kle •Póld2I rz udziały, kl dy
chetnyrh odesnly a
n: S?.C'J
kwltklrm od wl·.r;JI po !&dani~
t nim bl\di rfl b-.di ko.s?.tC'm
wt~dy
f>l"'l~:r.wollc•go domkll Spcilclzic>lnh podnio.~l:\ W)t;•>·
wplaty do
ph•nvir1eJ
ko d
cvlfrrd:r.ir ·tu pl~rlu I)' IC:l,')' dO·
1,·rh .• o, pr1ymarle. nn tal i\
11111i; .nic ka7.fl,\' 1110.i.1• obfo no'.l'wol1<•, /\h rz~· to "in. R1>ńl·
d7ltlnl? (',y t~ lko Cllt'c' 7y11ku,
„wo;clrrnow nla" kl ~Z<·nl C>b•··
J)Otlwy>.·
111>imOdO\\al
Wllł<'ll
irznnh• <' uy'.'
.
kos1tc>ry~
l'ił'rwolnv
111,
·'P.1111ąrli1.0no wr.dli•!!' rrn. oho·
\\'ti\Zn.fąryt•h l)rzy n1ku1ilt• mafr1•lalliw hudowl11n\<'h htkl In1>01 lll
łlllltw.IP J11k l>llOlt,
IR, :.i11 flnólll•tlc>lnl.•.
1>k;1~ Io
któm 1>1Y.<•1·1 i. ul .I«' t pńlkl\
Jlrl'wat 111\, mu~i nlnrló za wl•l"·
„kit', oprńr'll ~IP$U, mal rl ly
wr1 11 111: rc·nnik11 c.ll'taiir·1n<'~<>,
I
~ <howan<•r.o w<>ber nilbywc w

pr~watnych.

To oczywlate ni~t"O'Ztlmle•
nie 7,e ctron:v Jakiebti tam
Budowlano- ZaopaWladz trzrnlowych, bo to przeszkadza
'PIC:kn'!I
bardzo
w.~·budowaó
o fodle nJc d111o koĄ'o lnne10.
tylko dla pr11r0'\ ników -oa.Uł·
wowych układów 1>racy.

Budowa oe!Nlla Kosi u.kot\·
196!1 roku.
'Z06lanłe w
Kał.dy posładacz domku ołr7Y
f"7.A)OI\

W t1fekełe konł jedneiro
domku p0dskol'7.yl o blisko eto
J>rocent. Ladny l'lt>s. co? A
mo.ie by tak ud:z..ielló tl'O<lht:
przywll-.łów
DBOR-<>w!lkJCh
8póldzl~lnł?
na.vr.cj d:delnl'J
1-ety to w łutł'rMle nłł!Mlrc>
mia. ta. l na 11ewno nuzero
kraju.

nu. 1>laa -

1>ro.pekł

e16l.

No

wanla.

11rnn.U

llOtoł.ne,

l>OSl:..4a.O"U

ameblo-

ftC'lll)Hlwł
- w~e

dętkle nały,

1ta.na11:r

z J10wy81nanYftll oparl'l&ml w
t&den 9JIOdllłb nte da47.& Idę
P~MOwat1

dft ftOWJ'llh

wnęłn-.

A Jak mo:tna te wnełru una·
chló, to Pokde w, lawa, un11·
chona 1)C) wykońt!'M111łu 111erw·
J partll - 1tu dotnkc1w a lęó u. rok.

Jh ZCZE W1ĘK ZA TR08

W końcu nie najwJekftyn1 : - - - - - - - - - - - - - 7.mnrtwlo111em budnwn!Myoh
J łak
lrnncllowe powikłania.
w11•1y11lkle Ud'ZiAIY WYkuplonn.
lcM () 17f'l"Z watnleJnl\, •
pow;nn)'
ktcirą
w
<.prawe.
mlw tlł, Mia•
wkro<~yć wt d'l
no\\ it•i<'. maktclil Ąil dla nori,
ANDPłZl!J
to 1>rO.fl'kl iahudowy tettnu
mlrtlz.11 ułlcaml Wyrll'C'f.kflWll-,
trykCI\\'.'"" a uo„OWłika. l'raYI·
1'7.,V.lrlf' 11h uwnł.nh, fotorraftl
n111klC'tv: c>!łl dlf' Jflłlt Jak rdy·
d f 1
b
1
1a ntc•n r.apo z" OPi"
<"I el. ntl'rV 1e.,J>'lły.
111-dnłl'Zl't
I 1
1Tkł 1 t ki „„
a11I\ nown·
,.,..pow
ti
at
1
<'7. •n~·m z :u om P ilne>wanla
urbanht3·c7.nl'~o. dt>ryduje o ·------------~

•
•

BRYCHT

„

lni~~~ l~~klMi----------------------------------··---~

1ie 'lkilnlowd
S11i11tl'i.ic>lnl
l11w4' toi'
• 1ł1>1h•rh",
.,O lndlo
7
1'.llloh I, ł. domki .I 1lnnro1h.ln·
lnnv Pl"l·~·n11 n 1ln111111h
11" (1 w uch:t Ir lucl'l.tnnl •r111ł
n11w t 111nlel nli rt,dnio
7nr.11>111.t 1·vm. 1>111tl'IO ko "t
domku 1111h1lnno 110 cłluałl'I•
komhlnurn 71·1~110·11 low:v1•h
wot t w wv·
jnf'h: pl n\
11oko•l'I dwunn tu t I rv I<>·
ł ·1'11, na l1l11nll' rntv ml llll'"'·
nn w wy nl<n 't•I ot <>Io tl"f.V tu
a 1lw 1h;le·
7łot ·1•h, rm.lo one
•111 lal.

"°"

nln, a

~lrdła

11j

t.7Jln11>0

~

11praw;y
Mrl •

"' 11•

motywowan11 • kc>nlN'7.:n04rł>\,
ni włndomo Pl"l koao u In•
n•1wlon11 nc>rmY !) wie J „nor·
m •'' „nlft '1>1"1.C'JWld11J1" k11n li·
'lO\\anf.i Irg-<> rod„~1.iu 1>4>dinlt',f·
kt11h o h•dll bud<h\ nh·twa In·
Trudno. Sih\
dV\ ·triu In 10.
f'll'"
nwlaflz;yt·1.nt\.
wyh·l ,
mo:i:n., c·h<>c'by 1ll 1tl'110. :it• In
w nit•j ·111du lud·lkh'J mv 11.

.,
~ 1

R JU

watydll·

•riraw

mUv~ne,

Normy (t

OENTRL'M

ro

Iran tormatorowa

r.aop ll"l nie n la·
S\\' ra.ntuj
dl w jjwjallo I nenie elC'.k•

'""·"'" osiedlem

weeell

Czt.e-reJ

ho."

Ho,

w Ror eh.

ZAMIARY

DALSZE

A kiedy roślinno~clą n::ip lnln we ręce,
J l - jak d rwisi BaJu1.ld, gdy ppPadał w i;zal,
1 nicz go ponadto nie pragnle Ju* więcej
nylc tylko w zachwycla zl lonym tym trwał.
Choćby

kostur

wędrowny utracić

:znów mluł

I torbę wymotaną z kędl":lolkl pajęcze,,
N 1 którf'j po przyrowlu do tej por)' 1p ł
~anlm go c:hwast mu nlęclem nie zbudził ciym prę<Uej.

1uMll10 c\ prnJrkt
Il!\
lę
?.Il 1•:vłlO\\ll6
m1ttl'rl11ł hmln" ll111v n .tt 1\ rv
I " bn:r.nh·l'T.~·11 nbl nthH•wl•d·

Ah1h
nale I()
nią

tra<>

ni

teo1·l 1l11 1111 1\

O hej! - popatrzcie tylko 'ak znów będzie rwał
Kopytnik, pociwier~&uJqc i mllo6cl awlorzęcęj.

'I'""

mul rl I, 11 klńr 10 o il•dh' brd-ill' '1.blltlOWBl\I', n '\IWft i•:

MP ozu:t1,1)111n ON. OM~'" 1.
111'1 ałdwnvm ł n Jwll't.nleJtnl ml nym 1kł dnlkl m
:r.an11e .I ~t •h' , Tnnl11 to I ilu·
ł.o

trgo. 1>olln1t Nld:v, Jttk wla·
domo to dolina f?fn.,u - lr:iov
nle1lnlrk••. wh.c i trnn 1)()rl 11•·'
nll'J wynlr le.
Po

r&'I!

pJrrw

V

W

Pol

On to w :lmudnej w drówc
nic~o ~

dostąpłł

dzlA

ł

lee" muszki, komary l watki.

-z
o

Do

1-

2:

Tak nad nim tr 1 kÓwrończy rozdilwl cz ł

oC

I

Do nlei:O -

ski,

jaszczur, do nle(o -

'wlątłość ilę

~l,lm11k pełznł~ płai;kl.

w radOlici

unio la z dzlkieJ ro~llm1o§cll

!''I

11 I" 111<! w b11<lownil'lwi<1
•111~ ni\ Lil· 1111111 ~f, 11~. <hlł'!llą

u to
Roal

JN~ włęc

w

pewnym • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • •'

BERNARD SZTAJNERT

mówię wszystko o sobie nie
tylko dlatego, że ci~ lubię.

TAJEMNICA
MAXA
HELLERA*l

wl.cm,
'l'ak;,i,e dlutcso, ie
wiem, •.i:c p1·zetrwum. Nikt
nic był już biizcj śmierci jak
ja ,.ile przcżylcm - bo tnkic
rn;m przcznuc.:zcnle. Kiedyś,
przyprowadzili mnlc już na
przei
Myślałem
i:C:;t.upo.
koniec. .Bo wtedy
chw!lę je:.zczc nic wierzyłem w swoje przeznaczenie, w swój
los. Z.ibrall ml wsiy:;tko z
kieszeni I mówią: „Chodź z
nllmi, Zydzic" - a Ja, i . Ja
wt·;tlo nic Żyd, ie pomyłka.
Oni mnie po twur;:y, ale ja
sic; nic daję. Podobny nic
Jestem. blondyn, wy1>oki, moZuprowadzlli
uwierzą.
że
mnlt' w kmicu do Ober!ilurmSn. Siedzi.al za
fUhrcra
biurkiem, dopiero po kilku
chwiluch poclnió l oczy. I
Obcr~.turmrLihrer
wtedy
in też zbladtrm.
zbladł Nie odrywaliśmy od siebie
oczu. .Jak cl to powicd1feć,
on byt podobny do mnie. Zie
to powiedziałem - to był m
ja, ubrnny w mundur Ob<.'l'sturmfilhrern SD, a przed
nim stal on, bl:i<ly, ubr11ny
w czarne palto. Wtedy, Ober-

ikt u Muxa IIcllcrn
nic lrnrkownł butelek kpie] odc mnie!

N

Stail'm oparty plecami o framugę drzwi. Poclaw11li mi butelkę z lekko nasadzonym korkiem, n ju rzucnlem . lę cnlym clnłcm nnprzrid, nie o<lrywnjąc jednak
stóp ocl podłogi, z wydf\gnl t11 butelki\ w rękach . Korek udm-.wl o dt'!Z!Wi i ml k·
ko wchocL~ił w szkło. Orzy\\'lścic, butelka mogla p~k
nnć i pokaleczyć ml dłonie.„
Ryzykowałem jednak chęt
nie, gdyż Max Heller. przyniekiedy
się
patrywał mi
przez uchylone drzwi gabinet u, glndzil blond bródkę I
jest
„Chłopiec
mruc1.ał:
zdolny,„ Tak, no zobaczymy",
Gdy szef znmyknl drzwl 1
podchodziła pani Róża. Stnwaln :zupełnie bllsko I ople.pierś o
rając clężkf\, peln
moje ramię mówiła oddychając ml pro to w twarz:

„Aędzi z zarabiał u nas 500
dopiero 15
,zlo~ych. M~z
I t, ni ni załuj my cl. żur
cwk nas zawiódł. U ymy
t r z na efeb! I na Micha·
uratujecie
ła - · mo~e wy
mę:tceyzn

w

nMzej
firm!". bo dziewczęta prncu·
ją świ tnie".
Dziewczętn rozlew11ly olejki. Gdy byli~niy snml, cz saly j dnn dru11q. Nnjczęicl j
cirol.mą ruchliwa Jułdn cz 1ml wt lkq, tQg11 blondvnk Romę Niekiedy kłóciły
ię gwultownir., n now t w I·
rnczyly wylcręcaJ11c ~ohl
mlona i sr.arpi11r wto y. Pi~zc1,11ł}' pri.v tym gw11ltow•
nic, z 1lewaly się łzami„. Rotnie I pama in<lnh nn
t1·z11c nu bul ll<i pt rfum, śple~
\\ nln nl~kim głu cm, .st11! tę

honor

llllllll\ pid1'1:
„.Już JĘ !rl'l nnrte zła,
.Już w dni minął cli~!

11
W1osennq Jut przcsrlo. ć
.Tc~ l<•ni pukl'yl C'! 11 ,
w wint daleki,
ócl z dl
inikn11leś we m •l ".
I\•
no1.mu1•zunc pieśnlo
clznly mn!{ przy 1wbil' i u-

czyly śpiewu .• (liownł m ba.
ryl(lncm. Słowu pi< ni wy·
cl,1wały mi sit; ni< znu nio i'lu~
pie ~ śpkwuluu jPdn1 k, by

prz ·podobać s1<; dz1l'WC:.1t:tom.
llo nnkoju wchodzi! Żuf"'
czak. C!<'110 ·tnwlut n pod
liknynl i:
locłzc prz~·n!e~lot1
i ·111cl111l z w~·ln~e l!<'Z nyml
oczv ma. Po pieśni, Zurczak
wychodził, bez ~łowu. Widit111tc111 go 11iowm jllk •z cl!
in·zcz podwórko kolcbłqc 11lc;
na lnbyrh nog11ch w!t !ki,
nieforemny - wygl11dal z dal I a nn piJ11ka, Bicgh m 1A1
nl111 dn 111 .gnzynu.
na skrzyS1nclywaiiśmy
niuch z olej kit m. Nogi opic1'111i my o paid pudru. W mapółmrok.
gazynie p11now11ł
Oclt1rznł

nu.

Zun•znk

mówił,

zap1<ch pt l'l'um.
µoly1kując

oczymn i podno z11c: r. nama zr•ztmiun p11il'c: „l nidy

znuezlowielc urn 11wol
te o
rieni . Mtvdy j I
nie jfl wl 111.
nie c:r.11.i<sz .rn n:1w t r.n m swoj~ przt'1 k
7.n ( oni , u· 'l·\11 ni
AIP wil•m, że
c:-11 i<'m .
Ja tobie
wojnę.
pi·zcżyję
l11'Z
ś, tn

iiturmfi.ihrer wstał

zza

biur-

ka i :zamknął clrzwi. DyliAmy snmi w pokoju, n właścl·
wie byt tylko jeden - . dla
mnie to bylrm ja, dla ni go
to bvł on. Nadrabiał miną.
ogl<itlnl mnlc, kiwał głowq.
Stał przy
mówił: „Olaln".
hiurl{u, Coś się w nim przemnie
lnmnło i miękki, dla
już ni groźny. podszedł do
„Kogoście

przyprowadzili, durnie, to przccic7. Po-

drzwi.

lak". „r tak wyszedłcm z gestapo - wiem, że przetrzymnm wojnę".
Był jeszcze Michał. Z Ml:
no Iłem skrzynki
chatem
pcl'fum przez ullcę, do sklepu. Skrzynki ugniatały nam
barki. Jak tu odpocz<ić po
drodze?! Skrzynkę na trotu·
arze można po. tawić, ale Jak
ją póf.nleJ podnieść i poło
żyć na plecy? Kucaliśmy na
ulicy, opierając skrzynki o
mur. „Proszę p ństwa, my
naprawdę nie robimy nic
zle&o - mówił Michał aapiom odrzucając w tył wło-

'O czoła. I
znowu ulicą, ze
skrzynkami na ramionach.

sy ze

&pocon

szli my

Raz minl\ł n s Max Heli r.
Uchylił kapelusu „Trzymaj·
cle lę chłopcy!" powiedział
z uśmiechem 1 poszodt do
pbln lu.

Kiedyś popro~!l mnl

do

Il

:zlel\ ~lam pod mnkicrn myślistwa. lXcyZJ.1
zap;1dla. Zajmu]<: miej ce
w prlA-xtz:alc. Z.'lbiN;1m z

oobą ArlckU'la. Mój mały bra-

ci u•k j(_'Sl vgromnic nid, N.i

pr,i<'dwko nil
mt;źl'Zyini.

lokują lllG dwaj

kh ubiór: burki
oraz du1 z,don • kapelusz
bcllowk1 i pil y z nabojnmi,

w knzvw. ly, :iA' 611 to rny!iliwi.
ruo
l!adoo~ :n.;_1. :z.ogo Arl<'ki111
Zwracajnc
u;;zła ich uwagi.
i;;I • ku nam pnyjaźni<', 1X>n;1s po
.,Dar1. bór''.
-l>ni·z: bór
d1.lal11m.
- Daj z gór Arl kin.
7AJ1:-owili

Mv811wl

l(!fl'I ,

odpow1c-

odkrz.yknt\l

wybuchnęli tim'clalt chł<>pC"'-' ,
z ~ór", 1 cz „ll.1;z

Ni

-

„Il. j

ni

rnyi;Jlwslm t

bór", c-;;yli n eh bór z.dal~·
- J ' li l<'n bór zdarzy, to
si<: z,1blj~· ,grul.x~o zwt rza C7.Y tak'/ - J zczc n <>dy n
widzk1Icm prawdilw go
bcgo zwl<"rw. Ciel aw je
jak taki zwkrz wyglnd<1,
opcw. !<lll: ·(\
w mi c
o dziku.
Myśliwi

g.·ut m,
Pr<)o
np,

&1 \lba\',rknl pootn-

/\rkklna.
- Wi<:c c;lurhaj: dzik kszłal
\C'm prz.ypomlna świnie; domow11, tylko „biegi·' ma dhttszc,
Wi\

silniej.~.

:z.nkoń<'Z<>ne

.~z.pil·

knml".
- Co jC:SZ<"Z<', ro j<-.o;z.czc?
diirzy ':o
j(• z.cze
- Ma

dlugi,

·il.ny

„gwl7.d"

z

j~o pojG(:'lc przyrodniczo t renów, na któeyeh m 11 b ytow.::ić rot.n~ galunkl zwl.Cr1.ył•>•wnrj IJCZ wyru\dznni
ny
w. póll::,'_1
wl<;k&z.) -h t1:tkód)
obok 15i(•b1( zwJ.crzqt.11 tak:",
danlcl , :z.nją<:e,
j k j l ni
61.Cr< 1 budyn- dziki 11arny borsUkl, kllll'.
1!)04 pow. tnj
>bllwc ć
kow z praezna<'.':Z< nkm na ho- króliki Ol'aZ ' j •ko
boci ny i
t Ie w okr l polowań. ZWie- wya.lępuJą <.'Zam

kompleklł 1 6w, o
i do!:>rc
rozmtarac'h
warunki fli<-'<ill kow i;przyjaly
w du:i.ym stopniu temu vrzctlu;wzir.du. W krótkim czn :
Spala prl.(!kst:1!("11 t1I<: w staly <lflrod k m)'l>liW kl, W roku

Zwllt'1y

<lutych

kllQ!!rnmów dzlc:zyzny roczn r •
„r,
ty i cy
t
Kllkadz1
fuWt- oraz pon d 1.000 ivn
tur.Lycy na f11c,

„

•
Zbl rk
czono

:n.a

DANUTA KIEŁCZEWSKA

„ta-

:na koń<-'11. „Fajki''
j go i ,,i:;r.nbl ." I .n-z.1 grozku ,gór , WY' tr1..onc n•
ni

bnki('rą"

t<:t.plc,
kl•'.

-

„św!(·

Nif!

mo-i.c

m.a

nliew1oel-

r01:umlem.

jak on
l „fajce"

gwi7--cl.ać

"

na

t

i dlacz go pali „~l cie•'?
- Al1!7. l<m ,,gwl7.d", 1<> j

t
dzika ryj „t.ab;iki• ra'', to
I.o
„fajki" i ,,.s::e.a ble~ ',
n<~'l,
kły, a ,,świeoc", to oczy. Dz. „6Ukn: "
ki no.57.ą modne
„z hv(sierść) brunatnoczam
·e (T«luJ
bem" na gu.
,gl'Zywy) oraz z plr;knym, wcł
"•
„podbici
nl.il tym
u

* • *
Tego dnia po6łnnowlll.łmy z
ni damy si,
Ar! kinem, i
w kaszy zj ć. l>octera.my do
J'aństwowe. o
N:1dl nictwa
Spała. Stamt d Wt'az z 1 ni•
<"'.cym do "J)rllW row!flCkieh i
ml, ws! J o si<!dmloma
" kod my n „myśll w
ównika. Wyr\ll>'Z8lJly na w
k po knl 1,
m!.nutaM
kl.lkuna tu
Po
Jai.dy, olw,era alę przed nami
ni wl !ka pola.na, ,gd:z:ie nad
Pilicy,
brzeai m
urwJ, tym
Atol „i:rzyb" olbrzymich roz·
mi<1rów. J( t to my.mwsk'l.

Darz bór
J zcr.o 'li.' c'mncwl . HoduJr. ię iakic
rza byto w'bród.
ciUU 20-! ·a mlędz:;ywoj nne- dz.t.ki kaciki i bai ntyj
ha rogów
go roz;brzmlowały
eh. Pr"z.yi Ir bc!k my lL
d 1t Mo6clakl zakłllda tutaj
- Jesłetffiy W po'bli!U hoswoj!\ I• IJ111\ rczyd cJe. Jaho
t>ymbol myśli'W&lo · tr<1d~-..·jl dowll batantów - pol.nforrno· palitu 6{>ll· wał n s l nlczy.
Spały 'o.\'Yf& ta
g :tubrn, natural·
sklm
Przed n11mi roztacza s1i: teN ad.szedł ren gc to zabudowany w ł~croz.mlarów.
:nyeh
wynls:z- 1.tmi, cz.y'll pom.cszc;:entami
okt'('S okupncjl, ok
<"ZO!lia. Zwierwetan zub<Yli1t, dla hodow'li baźlll!llów,
a to nic tylko z ;po\\00.U wy·
- BM.anty zn~llśmy flP!"O"
Klu•
jątikowo ci tklch zim,
z Zllifarzylo ię zastra- waduć pncd rok!
ro1W1id7Wo
lcz.y opowiada l
zająoo. W runki ókupncyJttc nicy zyj ły wy 'llrom l śn,i. riwJaszc::z.a z Ju 1 w1\ 1. P.uni•
okolo 1.200
ków polakich w ce.lu pOdtrz.y. munJ. w 11
tuk, jako mater.IM zarodomania „tanu Ho6ciow o~wie
pl ciu
r.z;yny i ptactiwa, W pi rwezych latach po wojnic, jako

...

11111utna 111pu00izna poolmpacyJna, dało t odczuć wyrnbe

obnl7.eni

tyki i

rnoralnoocl

19S7
W roku
my.4liw.skiej.
111.<'iw
łowi rką
atm• l rę

sicbio. Siedziałem w glęb°"'
:dU!n&, Ml J. , w którym C<t" f;p.alAA!d1
Jl()WICW
poru57.yl
kim !ot lu, Na clnnl wlsin·
nndl'r 111 mini zwycwj
Al
d • z~ę
p<> vzi~lo
odnowy,
nla<lan!a
J.1.im·· z my łlwjml
la fotoiirnfl : pięl<nB dz! w1..organio i le p67A:
zyl.11
p<1low11n1 n . O kłlka 1.o-vanh1 obwodu hodowl nf! <l. rów
p17.<~
rzyna, ubrnna tylko w Iw·
nn :c łu»k1iw du! j, po M
:;l!um k11piielowy, zj idżnl
<lminl- bywał
ust11p1ly zm any w
J)tlnującyeh
m11j • tntyc-zn,(
pędem nu nnrtuch. W dolo
!lilł" <•ji, Powoi no 4 gajowy<'h
11)(1·1< tni h I 1w.< lki ;ti, przyd?.l lono bro{1.
ni!d krajohro?.< m
czcknl nu nil\, mu ·kul~1rnv
<'O, w!c!tlć f.ylw Ikt, groty
młodzieniec, ubrnny tnl<zl' w
W1.n !y knry adin ni. tracyjn
my hw kitj; na ~zc:zycle j J 7.a. kil.lłi{>l\'7l' tw<> \\'.-;z,y,'>!ktl to
kostium kąpie low • Młoclzie
1• •
it•ilknm
t
j
urni<m7.('2'.(>1'Y
lizeronl c stal na ni
l ul zn ć wa ł
wplyn<;ło na
l>l1ca pam!qikowa 11. n 1pi m: ki 'l 6hkodnlkaml łowi :bu1.
ko otwartym! n1mion11mi, w
„/\. Ili, 1891".
któr narclnrk mu !11111 nieC: ·tly l . >n< l I ny w llc2-Li
uchronnie wpuść. Nit odry·
kilku k nic•zych l kilim n.i. t 11
w11lcm oc1.u od fnlq11•afii,
kolony
g.iJ<>wych z t;1l pi-z
.zdumiony pięknum tych C'iał,
w wkr• ·" lowi<'CIWa, Spr<>•
r11do'cl;1 I Hill\ promlrniujqw,1d71mo <10 obwodu , pn k1
,galunki zw; rzy~y
go rM.n
CI\ z uśmierhn!qtvrh twurz ·.
ództ w,
low n( j z innych woj
Nagle, w l'OllU lotog1'11tii Z'l•
'/.Wlot ;zC'Z.1 z;tt'I <Xin I 1 I 6J>r<>·
bacz~·łem clrukowuny nupi
b<;<ltl i• 1.ei. • w
wadwć s\
olttjt•k do
„Mal( !leli r okr , . d111' z. c•b li l11l. W ' Io•
01rninnl11". SzP.( po11rzdrnł n11
p J;;kim {1oz.um.tanym
wl. ku
biurku z wdzii;l<lcm prz •ło\\'t;.
brod 1tą
rhylnJllc
„Mnsz dzi,-iaj wolne p11po- • • • • - • • - • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
luclni ? Dum cl blkt clo I< na n'wii;". ł'l z vichrzone, pl.1knl11. Gdy akr;wn er.re I skub I pnlcami tomnośclą: „Kl
ł\\ru, ldi. 11obi
tu j ! ty- Prze?. klik chwil patrz al
uAmied1· mljuli my po raz ostatni jasną bródkę
Popatrzył na mnl
jet·• !'ole m z w ciekło 'cił\ jitk!m Jęczą
ktos
Po<.lnic\RI się sqcic,
nic;ty i powiedział z l I kim u1 ·um~ 2oln1C',:yl!~my żurtza• powoli, pro tujqc plr,•y w krzyknął ,J•:j, t~ tam spo- cym głoclotnorC'm, pot m od·
naciski"m: ,.Tum Kostrzew" ka, Zun·u1k wy 7. tli i. piw· pri ll'l ni meiio
i zcr- kój, spać!" Młut m J zez<' 1·:r.ucit go z w tr t m I ru·
11ku śpiewa „Piclit'1 Solwcgl". nicy i sztywnp -111wiuJ 1c no. wuł wi ko. Sl<rzync czkn hy· entą p 1jdl<ę chieh11 I nic nu zył d h•j. 11 Roztrz.n k m cl
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k!rn ro :W1i1.lo, N 1ciNknł wln:mul m go prz cl i krotko. i łem h.ita„l!wlc, trlumf,tlni . 11ardł . 11 C7.low1 ~z , cztowlc·
nn~l pnyrh !t·zl'ch
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W
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kojki t niu.
:zcch.
Oymugazynu.
nowego
do
ki
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stf fiali nn lu hują~·:
i
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Krqt.yllśmy kilka go<lzln po
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na drewnl nej jiic b łkol ł z r nqcą _przy- krążył po ciemnej schl r li. dawnic.t wa Lódzklcgo.
nami ulicą Jasne wło~y mln- z11nrbiony,

"u '/.

nu

MLASKANIE

P

cicho

skoncentrowaną niena·
wiścią.
Hajduk zdjął portret z hakt1. Obłoczek kurzu uniósł

sic: nad

ramą.

Czart-Jaworski
sludze :i:ejśt' z krzesła
i przyt1·zymal obraz, z którym hajduk oddala! się powoli ku drzwiom.
Za p1·01~icm1 stnt pokojowiec królewski Tyzenb.auz
wyciągając szyję i wytrzeszczając oczy na podkanclerzego, na panią Elżbietę, na
hajduka.
Pani Elżbieta zaciskala
kc•nwulsyjnie ręce na galkach fotela.
- Waćpani winna mi poslusz011siwo - z
natrętną
zawziętością powtarzał Hieronim Radziejowski. - Wać
pani winna mi posluszeń
st wo!
pomógł

Rozdział

I

Od ~jścla z wartowni porucznik Rylski szedł pierwszy, zaś o pól kroku za nim
stąpał niepewnie pokojowiec
królewi;J<i .Jakub 1'~·zenhuuz
tlystyngowuny, wytworny, w
jcdw.1binch.
Weszli do perystylu otoczonego kolumnami z ró7.owPgo kielPckiPgo murmuru z
pozłacany mi
kapitelami.
Dwóch wartowników w blę
kitno-ż<iltych nLlasuch stftlo
u , stóp
bialo-knmiennych
scho<lriw, :i:alnmujl}'Cych się w
paru kondygnacjach w ogromnej sieni :ze idoconinml pod
koputq.
'ryzPnhnu7. kroczył 01;lroi.nie pr7-t'z komnaty slynnl'go
w Polsce i za grank(] puła~·u,
w którym !;wit;l('j pamięci
mnrsza!Pk nadworny Adam
Kazanowski, przyjnciel obu
król<iw, Wt11dyslawa C1.\\'artego i Jana K;1zimi ·rzu, nngrotn:'ldził by! zn i.) cia dziPl
11ztukl, drogocc•nn~· ch kamieni 1 sknrb{iw wszdaki('go rodzaju j iik sultan Golkondy,
A teraz miPszkal tutaj
drugi mqż pani EJ:;.biety
:i:wam• j C'lldnq jej mościq, primo voto Kazanowskit>j, i;ecundo voto Radzlcjowski('j, z
szlachC'lca pun, znn.ny z bezecnych
postępków,
pr;r.eclwko
któ1·emu
'l.Vystąpll
przed kilku laty w kole poselskim na zebraniu przedsejmowym pcwit>n szlachcic
ze skargą, że mu zniewoli?
córkę, i o kl6rym opowiadano. że był piNwszym pod
Piławcami, który na swoicb
chorągwiach wypisał haniebny napis „Fugite" i porwat
za sobl\ szlachtę do ucleczki,
a który pomimo to dos7.etll
do w!eJkich godności koronn:;,ch, zaszt'zytów f bognctw,
- Zatt>m powiadasz wać
pan - Tyzcnhauz pochylił
wąską ptegowatą twarz z zaostrzoną linią szczęk nad ramlenlem Rylskiego - że pan
podkanclerzy R:'ldziejowskl...
- Jest w pałacu - dokoń
czy? porucznik. - Ale tym
się waszmość nic turbuj. Możesz znaleźć

dziesięć

i wię

cej racji, dla których pragniesz odwiedzić panią. Zlecenie od królowej zaczął
wyliczać drwir1cym Lonem wiadomość o zabawie dworskiej, znpytanic o :-:drowie et
caetPra.
W drzwiach wionąt stoż
kowaty kołpak I biały kwef
ochmistrzyni.
- 'l'C'ra7. oddaję waszmość
pana w opiekuńcze ręce pani Falibogowskiej - poru~
cznik zaszcptnł kpiąco.
- Niech bcdzie pochwalo•
ny - powiedział Tyzenhauz.
Ochmistrzyni
zatrzymała
się spozierajqc podejrzliwie
spod opu~zczonych do poło
wy powiPI{. Ze spkcionych
pnlców spływ;1ł rói.aniec z
m:1 lych gnlek bursztynu, Na Wi(•ki WiPk6w.
Przybliżył się w uktonach1
81ówko od kr6la jegomości do pani podltanclerzyny! pr7.yci:;kał kapelu~z
do piPrsi, klaninjąc się. Bawiło go zgors1.Pnic jejmości.
SnlornPn Falibogowslrn .-:esznurownln us\n. Na ULlstym
obHczu z podwójnym po~
bnicll<krn
odmnlownl . się
afc•ktowany wvraz ohrnzone(;!o dostojC'ństwa. - Zaczekaj
,,1rnćpan .
.
OdpJywnjqc z
~o~lno§;1ą
zns?<'lC'~ciła sztvwnvmt spodnicnml i znmlrnęla 7.a, ~obq
starannie cieżkiP rzeY,btone
podwo.iP do komnaty. '~' której pani wdzlęczqc sir; do
sw<'go oclhicl:i w lustrz<' przybiPrał:i na zmianę powa7.ne
I ndotnC', dostojne l niefra·
sobliwe pozy.
Uiawszv palcami obu r::ik
jasnozi<•lonv aksnmit spódni<'Y pnni Elżbieta z:iluęci!n
sie taneczni<' dokoła własnej
osi. Brz~knelv clt'hn zwisają·
ce z uszu i;zmaragdowe trzę-

sidła. Zajrzawszy głęboko w
mętną toń zwierciadła, zastygła w narcyzowatym za-

Króla. Króla - powtaHieronim Radziejowski
dlawiąc się złością. PopatrzPniu.
Znieruchomlaly
trząsnql za dużą nieco w stotrzęsidła.
W rozszerwnych
sunku do tulowia głową. Oboczach otwnrly się szafiroW<~
fite pukle czarne.I peruki pootchłanie, od których omdlerus?.yły się po bolrnch znwał zakochany król.
cwrwi<.'nionej twarzy. - O,
W lustrze ukazał się stoż
ja wiem, waćpani mnie pokowaty lrnłpak ochmistrzyni.
ślubilu z namowy króla i
- - Imć Tyzenhrwz! - oz.naJ- tylko po to, żeby ratować
miła .Salonwa Falibogowska i
odziedziczone po świętej paniby kokosz nnkrywajqca pi- mięci marszałku nndwo1·nvm
sklęta przysiadła, wystt•aszomajętności. Z namowy kr.óla
na, w uklonie, w gnie/.dr.ie - gubił się, zacietrzewiony,
sutych, rozłożystych spódnic, w argumentacji. - Rzecz to
Pani Eli.bicia spojrzata zdziwiadoma, że wdowie bezwiona. I z nicchęcia.
d7.iC'lnej, biorącej po mężu
BowiC'm
ni0oczekiwanie
znaczną fortunę z uszczerbzjawił się w komnacie pan
kiem jego rodziny grożą tyHieronim Radziejowski w siączne niebezpieczc•11stwa ze
szwcdzkim stroju W<.'dtug pa- strony krc•wnych męża. Ponujqcl'j mody, w brązowej . zwy, zniazdy et Cartera. ,Jam
kurcie z naszyciami pasowybyć miat tylko po to, żeby
mi, w pludrach i butach 7. stać nn slrnży bezpieczeństwn
szC'rokiml juk konwie chomajqlku i spokoju cudnej
lPwami.
kimości!
- Nit•ch zacz1>ka - nleZ wyrnzf'rn bezmiernej poclbnle rozkazuła pani Elż gardy obrócila się pant
bieto
Eli.bieta lekceważąco plecaOchmistrzyni
dygnąwszy
mi do męż.a.
czmychnQła
jak spłoszona
- - Wa«pnnl nazbyt harda
kwol :i.
ł ni0poslu.~zna podkanclePodparłszy się oourącz pod
rzy dławił si<;> oburzeniem. boki podkanck1·zy z lt>kce- Wbrc•w należnPmu mi posłu
wużqc<i wyrornmiałościq obszet'lstwu nie usunęłaś wać
r.erwował krygujqcą sh~ przed
pani z bawialni konterfektu
zwierciadłem małżonkę.
marszałka,
Swiadczy to o
- U nas pomiędzy wszyst•
niewygaslych afektach jejkiml stany zbytek się wiel- mość pani ku jej pierwszemu
ce ro?:mnożył, zwłaszcza u
malżonkowL
płci białoglowskiej gęstym
Ująwszy fałdów sukni pani
basem, z kwaśnosłodkim uElżbieta bez odpowiedzi pośmiechem prawił na pół sel"!o
śpieszyła do komnat fraucyna pół żait·tem. - Polalrz.uje meru. Podkanclerzy podążał
się to w kosztownych sukza żoną giętkim krokiem,
n lach l ozdobach ciała, że
który kołysał z lekka jego
prawie już wszystkie pienią tułowiem.
dze Rzeczypospolitej na saPani Elżbieta zatrzymała
me stroje niewieście wydane się na progu alkowy. Niebyć widzimy,
bieskie źrenice rozszerzyły
Bezmierne zdumienie wy- się z przerażeniu. Zaczęła si<!
dłużyło delikatną twarz podcofać przed
pochylonym l
kanclerzyny, - Mnie? Mnie wycelowanym w nią czołem
to waszmość mówisz? - o~ z wielką upiętą nisko peruką,
burzona wykrzyknęła dzie- opadającą płaszczykiem czardziczka wielkiej :fortuny1
nyc;h włosów na ramiona. Rubasznym śmiechem po- Nie! - krzyknęła,
krył Hieronim Radziejowski
- Waćpani winna mi popopełnioną

niezręczność,

głośnym cmoknięciem

lowa ł

małżonkę

w

z

pocabiałą

szyję,

Elżbieta uwolniła 1'1lę
obraźliwą nieclerpliwośclą

Pani

z
z mężowskich objęć, Podkanclerzy nadymając się jak
indor kroczył energicznie za
małżonką. Saflanowe trzewiki pani Elżbiety drrobiły
bezszelestnie po woskowanych posndzkn.ch, Zwisający
z ciemnozi0lonego czepeczka
welonik z lekkiej jak mgła
tkaniny :i:awi1nął się z t'()u.machem dokoła szyi. - 0 1
Boże! trzęsidła znieruchomiały,
Dlac:r.ego mnie
waszmość prześladujesz?
- Kiedyż ml szukać dostępu do waćpani? Hieronim
Radziejowski mówił
przez zaciśnięte zęby. - Wiet'7.ór i w nocy waćpan~ ob-

WfH'OWnna fraucymerem, jak
ostrokołem, przez który przebić ~ię nie
pcxlobna. W
dzień„.
- Właśnie czeka imć Tyzenhauz - wionęła koronkową chusteczką w kierunku

dalekiej galrril:
- Zaczelrn
zimno
stwierdr.il podlrnnclerzy. Nikt jeszcze nie umarł od
czekania.
- O, jak obcesowo! Czy
względem dwóch pierwszych
:i.on waszmość był równie
grubim1ski?
Kr6tka szyja i mięsiste :;>oliczk i pn na Radziejowskiego
zaczęly nabrzmiewać i zrobiły się purpurowe. „Obcesowo"?
„Grubiański"?
podkancl('rzy tupnqł. - Cóż
to za śmiatość i niesprawiedliwość'?

Pani
ła

dłoń

Elżbieta wyswobodziz uścisku męża. -

Nic taję, że czasem zaczynam żałować, żcm odtn1ciła
pann Lubomirskiego.
Ż<.'m
uległa nnmowle króla jegomości„.

-

rzał

gą polecenia
pośpiechu.

pani

i

Waszmość

wyszedł

by

bez

śmiał?

Elżbieta zapytała

prze·

ciągłym szeptem, ze zgrozą.
- Waszmość by śmiał? Ja
bym waćpanu tego nigdy ...
Hieronim
Radzirjowsk:!
podszedł kołyszącym się krokiem do żony, ująt i<l z 7.imnq wścieklościq za ramiona,
zmui;ił
żeby się pochylila i
ugięła, i wepchnqł brutalnie
z zajadłym rozmachem z powrntem w fotel. - Waćpan!
winna mi posłuszeństwo! Poi;!usz<'listwo - powtarzał to
slowo raz po raz, jakby sta
rajqc się wrazić to pojęcie
w umysł nit>posłusznej żony
prz0z czysto mechunlczne
powtarzanie. Posluszei'1stwo !
Czart-.Jaworskl wrócił z
hajdukiem I stanął pomię
dzy portretem
marszałka
nadwornego a paniq Elżbie1<1. milczący i nieruchomy, w
slużnlc?.ej postawie, z przygarbionymi rnmionami i pochylonq głow11, czujny i uważny na każde skinienie

Wyszedł

trzasnąwszy

drzwianu.
Sypnl cichy śnieżek, Przez
wysokie okna od Krakowskiego Przedmieścia zagląda
ło czarne żyłowanie drzew,
kona.rów i gałęzi jakby pobielonych z wierzchu cienką
warstwą wapna.
Zapadł
wczesny zimowy
wieczcir.
Ochmistrzyni Salomea Fal ibogowska uchylila drzwi i
weszła ostrożnie do bawialni. Seledynowe światło księ
życa
musnęło
biały
kwer
splywa.iqcy spod stożkowate
go kolp:.ilrn na ramiona. Spicza&l.y cień poruszył sic: na
kobiercu.
- lmć Tyzenhnuz czeka
od godziny - szepnęła poufnie,

Bez zmian, jaśnie wielpani podkanclerzyno. Zawsze to samo.
Wszedłszy na dwór królewski trzeba jak po brzytwach
sląipać i uważać, aby się z bliska nie sparzyć, a z daleka
nie zaziębić. Pełno tam intrygantów, dla których przyjaźn nudna, szczerość
nieostrożna, wierność uprzykrzona,
- I którzy rozrzucają pisemka ulolmc, satyry, paszkwile i różne inne awiza
szarpiące cześć i honor zarówno tych, przeciwko którym są skierowane, jako też
ich małżonek I rodzin kontynuowala podkanclerzyna, poirytowana. - Nic dość
na tym, że z powod·u zlej slawy pana Radziejowskiego
cierpię ujmę na honorze ...
$wiat cały widzi, jak podkanclerzy traktuje swą mał
żonkę. Waszmość byleś dzisiaj świadki0m obrazy, jaka
mnie spotkała.
Pokojowiec królewski przeniósł wzrok na ściani;: z dużym kwadratowym śladem
po zdjętym portrecie.
- Ja się poskarżę królowi
jegomości.
Ja podam
do
nuncjatury prośbę o rozwód
wzburzonym
głosem
oświadczyła podlrnnclerzynn.
Tyzenhauz upuścił kapelusz, który upadł na podłog~
u jego nóg.
- Na czas trwania procesu rozwodowego musiałaby
jaśnie wielmożna pani przenieść się do klasztoru - zduszonym głosem w:r..rzckl schy
-

można mościa

słuszeństwo,

-

Nie! -

zas?onlla

się

ręką,

- Cóż to 1 czym gorszy od
pokojowej? - podkanclerzy
sarkał rozdrażniony„; Ze
mi waćpani wzbraniasz przestąpić p}'ogu swej alkowy pryskał śliną. I łamiesz
święty obowiązek posłuS17~ń
małżeńskiego?
Zachwiała się i oparła o
żłobiony spiralnie filarek, je-

slwa

den z czterech podtrzymu.ii1cych baldnchim nad łożem.
Tui przy twarzy przesunęło
się zni0nawidzon<', kredowo
blade oblicze z orlim nosem,
dużymi ck'mnymi płonącymi
oczami, czarnq krechą wą
sów nad zmysłowymi ustami
i kępką cza1t··~j szwedki pod
dolnq wargą, zniewieściałe
obliczr dworaka ze zmąco
nym pożądliwością spojrzeniC'm.
Ze zwierzęcą zręcznością
wyśliznęła
się
spod sięgających po nią ramion,
Zadyszana ucieczką, z zarói.owionymi polic:r.kaml, pani I~lżbi0ta zasiaclla w krześ
le gdańskim w bawialni, na
wprost dużc>go portretu plerwsz<.'go mę7.n.
Podkanclerzy okrążył tuklem żonę. - Powiadają, że
Bóg ozdobił niebo sło11cem, a
dom szlachecki cnotllwq żoną. Tule powiadają! szydercz.1rm tonem glost1 naigrawat się ze stare.i maksymy.
Wszcluko je7.cli jest w
1vm łut prawdy, tom ja
lgar7.I - zakrztusił się z lrytacji, zttklaskal w ręce. Czart! Sam do mnie!
Bezsze!C'st11ie zjawił stę stary totumfacki Eliasz C'zm·tJaworski, wysoki, chudy, o
wyplowiulcJ twarzy, siwych
zawiesistych wqsacb, podgo.
!onej czuprynie, bialej jak
ml<'ko.
Podszedłszy do swego puna wysłuchał z posępną uwu-

~

1
swego pana i na każdy ruch
jego małżonki.
- Czyń, com cl powiedzin!, błaźnie! krzyknął
podkanclerzy i założywszy
ręet> za plecy przeszedł się
prędkim krokiem po bawialni.
H:ijduk w atłusach żółtych
i bl<;>kilnych, w barwnch
dworskich dawnego pana
wszedl niezdnrnie nn krzesto, wyciqgnnl rmniona i
wziął portret w sękate ręce.
Pnnl Elżbieta zac!snęla
kurczowo palce na rzeźbio
nych gaikach foteln. - noże
Wszechmogący, pokaż sprawiedliwość naci łotrem, zbójem1 wydziercąl - dyszała

- Kat przynieść
światła rozkazała
I dołoż.yć do ognia,

więcej

lając slę

po upuszczony kapelusz.
,_ A więc się przeniosę,
Znkrzqtnęla się służba.
- Cóż wtedy pocznie król?
Rucie płomyki świec we
wnoszonych
kandelabrach - zapytał z dyskretną popochyliły :;ię od ruchu po- ufałością,
żachnęła
się
podkanclewietrzu. Ogień zaczął bu7.orzyna. - U boku innej zawać w komi nil'.
W migotliwych reflC'ksach pomni o El:i.biecie.
światl'l błysnęły kornnkl i JeTyzenhnuz skubnął delidwabie francuskiego strnju. katnie pióro na kapeluszu.
Dworzanin królewski płyn - Jaśnie wielmożna pani nym l'uchern machnął ręką, mówił powoli, z namys!cm
w ktc'Jrej tr.-:ymal kapelusz o- - nic docenin siły, przywią
zdobiony strnsim piórem.
zania i stałości uczuć króla
Pani El:i:bict:'l podalu goś jogomoścl.
ciowi dlm'i do pocałowaniu,
- Och 1 - wionęła z po·- Usiqd:f. waszmość, proszę. wątpiewaniem białą d!oni<.t.
Co słychać na królewslcim
dworze?
pani, -

„Skąd
pomysły.

ci Judi.ie

mają pieniądie?".

Dw::t epolrnwc

Impn•w cfd. Nu F il trowC" j, µ.,zt• p,mi, je. t

woda„. „ Współczesność" czyli kos.dy lilbte•,•tH a.
Kto utr1,yma „Bristol"'?
Drugim
ep~1kowym

poza

automEV!.1l'ni

pomysłem

były

wybory „Mis i Mi ter NiemO\\'l<;", odbyte w Ce11tn111ym Demu Dziecka z udz111:.
Iem \\'!ndz. prasy, radia i telewizji, reprc1.entu11tów świa
ta intelekltinlnego ~tolicy, a
w PC\\'nym minimalnym stopniu .1cśli wylqczymy wyżej
\\:.vmienionych - i • amych
111emowl;1t. Irnpro1.n miała
wybitne walory dydaktyczne.
.luz za młodu przy pasabiala bowit>m kandvclatów na
luclz1 - do publi0'1nych wyprl'lendowania do
slqpień,
zaw.czytnych tytułów i sła
wy. Tym komicznicj wypami. s
dły wiP,c po koronacji
glosy prasowe, w których
niewyżyci w innych cizi xfainach publicyści o polcmtc7nym tempernmencic i manii
'.>pozycji krytykowRli ow11
1rnpn>zc;„. bo dzieci mogly
.~ię i nawzaJl'm 7;1rnzić katan:m. a nn snli nic bylo pcdmtry. Pozwoliło 1o lc•ja!Ustom dawać odpf>r - bo rzrczywi~cie katarem mogri zarazić sic; i ministrowie na :sali obrad 0:-TZ, co jest anwmentem niedo tutccLnym dla
racji istnienia
podwnżnnia
tC'j orgnnizncji. W knidym
raz.ie była okazja do zawzię-

pi~zę te slowa trwa
Gcły
przcdsw111tt cznu Sodoma i
Gomcra. Z tej okazji wszysklepach oglqdujq si<;
l'Y w
n:l\\ l.łljE'm 1 mówi11 o sobie,
t ż nawzajem: „Sk11cl ci lurl1,1L• maj.\ pieniqcłzc'!" Obc-;:niC', żeby wydawrn~ pil'niqdzc
miC'ć trochę
1. klnie trzeba
przyrrnjmniPj p1L'nlęclzy, al~
z.i to bardzo du7.o czasu. W
sklepach tłck. Ludzie znś luk
:1 zajęd V.·~-clnwuniem picruędzy, że nic ma iq cwsu n,
zanihianie pienięd1,y. Zamyka to kolo absurdu, nic 1nkicgo wsznkic znńw 11bstrakcyjn<'go - co się okużc po
swi<;tnch.
Do „Delikatesów" nie mo7.na się docism1ć - cllntego
U17.<1d1,c:mo tam sprzedaż premiowanri. W CDT Judzie lW•l jq pod górę na pon~czach
dzit'si<;ciolccie
(obchodzimy
zninstalownnia i podjęcia remontu zarazem ruchomych
s<"hoclów). P1v.cz głośniki dam
ski głos woła: „Pro. zę pań
stwa na pier\\'szym piętrze
bezplntnie
Mikołaj
świ<:tY
roz<laje dzieciom podarki",
Tłum wah na pierwsze pię
t ro. W './,\\'iqzku z tym g!o;; z
wyjnśnia „Niepogł" nik:l
rozumienie pros;r.ę pań,twal
$wir.ty Mi)rnłaj beiz:ptat.ni
rozdaje podarki z u kup i o- BOGUMIŁ
ne uprzNlnio w CDT". W ten
5~~6b rudiowęzct CDT kutecznie walczy 7. fidei1.rnem
dzieci i <lor łych.
wśród
Dzieci leczy z wlaTy w świę
tego Mikołaja, który tnszcz.y
z nil'ba gratisowe lalki i
smoczki, a dorosłych z wiary w CDT. który Mjmujc się
darmowym rozdawnictwem.

BR ECHTA

List

NIP Jf111t to jedyny Wf:znk7.e
prwjaw jakiegokolwiek deizmu w hundlu. Na pr.zyklad
kupiono gdzieś za dewi!l.y
piękne automaty, które mog11 sprzedawać .ame to l owo
P" wrzuceniu monety i naciśnięciu guziC7.ka. Po co znś
to wl«śnic sam
kupiono Pan Bóg rnczy wiedzieć. N:l
ulicę ruc mnżna ich wystawić, bo to zbyt cenna flpara7.nrnz jq zni. ZC"-•1·
tlll'a.
WiP,c sto.in automaty w sklernch, gciw• można je pilnować. Ale też nic możnn wsadzić do nich 7.Wyklych papierosów, ani też jnkicM bnnolnvch nrtykułów. Automat
rl7.ialn t) lko na olrnu:łc ceny.
U nns 7„uś wS?.ystko kontuje nkurnt nicokn1glo. Srnn?n 1G wiP,c w cieple automutO\\')Th neonów iakil'Ś cuCzasem 7. litości
~icrczyny.
lub <'il lrnwości kto!\ Wl"ltll'1
monelG. Wtcdv robi się !'enRac.in i przychodzt technik
rencro\\'nć mechnnizm. Gdzie
indziej specjalna <'kspedicntkn stoi kolo nu!om:itu i wydaje resztG . .TPcln.vm ~łowPm
te nulomaty sn do yć droRll
utrzymnnka naszego hnrdlu
i nie znmortyzuiri si<; nigdy.
Oto na jakie 1ruclności nntrnCia X.'-wicczna idea nutomatyzacJi w mieście, gdzie
im w1<;ccj j t autnm;1tów,
t~ m \\ 1cc j pott'ZCba ludzi do
ich pilno vania.

z

WARSZAWY

7.cstawy !1lmów, lub nawet
obywaj<1c . i<; be1, \\) ::;v. ietlnnla filmów l'rng1·um mugJby
oi)cjmowuć

\\'Cho<lzcnic

nu

sui<;, wychodzl'nic z suli i
w:;iadante do samochodów.

KON K VRJI

DLA KINOMANOW
z r 1ownlk przed ta•
na tal11czonym ry1un•
11 plakatll\ fllmoku fil•
to rcktan1
wvch.
bardLo :i:nanycb, " •
mll
po
l'olsc
' ,-1 tlany('h
wojnie, a pr:i de wny1t•
o•llltnlcb latach.
li.Im N

Drugim, pozu FFF' momentem intcgl'Ującym .Zycie 'l'owan:y ·ktc Stolicy była spraw n wody. Tcj.i.c sarnoi wo<ly,
której zabrnl ło, bo Wisła
wy ·chin. Krr11:ylo z tej okaZJi wicie głupich dowt'ipow
o zamyśle 1mpo1·townnrn wody, prze pt O\\ ad.r..cnla ruroclqgów do Wrsly z odbywajqccgo :się właśnie Zjazdu
Zwi<1zku Literatów itd. Nie
cne wszakże wyz.nnc:zały atmo1Sfcn; stolicy w tych paAtmosfer.;
m1ęt.nych •d111ach.
pelnq powagi 1 dootojcństwa
- ze zaznaczę.

wił

dl'gO filmu DRAK .n:D a:;.
<.iO SLOWA.

ZADA

O·

ll1:

wt:: 1101rga na

2.11

ll'zll'nlu
ł

brnkUJl\C' eh

elow

eanlu lrh w

mlr.Jsc

p k

1"pl•

kro-

na ry1unku.

l'll R \\

ZI·,

gallnl4:t) eh

odDA-

Ll'lTBY
w~·razó•v

kt6-

ROZWIĄZANIE,

DZ

re 'lllJll ujemy na kuponie
Nlfl nalety
l<onkur~owym.
od•
podąwa~ na kupon'
&lllkanyth "" • WY "'I' R •
ROZ•
CZY OSTA'I'L:CZl
\\'J

ZA. u,:

I upon nair.i:-dnia 5 &tycLnla.

wysiać

do

Do wyi:ranla - Jak poBlBl.lOTł.CZ
przednio KA, Zl.07.0 'A Z 10 K l i\•
Innych, nit w:v7.LK -

i:;r nc w po:ostalych 11.onkursacb,„

Mojn kamienica wy1'U ·zylu
gromadnie z bulclknmi w
siatkach i 1l'Czkach na daleki Mokotów. Po powrocie z
eskapady gruchn<;la wieść, że
u dozorczyni byli\ bez przerwy woda w kra.nie, wtajemniczyła ona w to ws7.akic
tylko wybranych, któr-q napełniali u nkj wiaderka pła
cąc po 10 zł za kubeł. CóG to
wybuchł za sknndnl - „ W po
wstuniu'' - mówiono - „nie
1aka byla po ·tawa ludzi".
„Teraz to .się naró<t zrobi! taki". „I takim cholerom to woda leci",

KONKIJRS
dla
kinon1anów

Rozwiązanie

(1mlę

R zeczywiście
spoleczr.ti
Will ć

Produkcji Wody
Wydział
(a jakże - jest tul i szyld m1
gmnchu PJ"t.y ul. Czcrnlalrnwskicj) wydawal bojowe komunikaty, że już struż po7.a.rna ze swymi pompami
na pomoc miastu.
śpieszy
Ludzie nic wyglądający lla
to, by kicdyko lwicit woda im

J dn

I\
na piał atad1
cl'\, 111t
pe\\ ne 11; dokltutno rl, JUia·
w tytule kai·
nowlcie -

JcSl'lc:zc większe możliwo
poznawcze dawał br k
ści
wody w sfci-zc dy;;cyplin humanistycwych. W tych cięż
kich godzinach wyrastali NaOto Dyrektor
poleonowie.
Kawiani każe :.:umykać lokale - bo nic ma czym płu
fili:i;anck. Oezvma dukać
szy widziakm bojo~ą utmo!erę w jego s:ztnbie.

spraiwle<llfjest trudna
do Ul'7.l'Czywi „nien!a nawet
w resorcie wodociągów i kann lil.acj i. ~

1po•
c.zytelnlc
k z pr.wno6•

Uwatnl
atrzesą

Kutukliz.m miał wielkie
walory poz.nawCLc. Cz.łowi k
dowlcdzinl :się, do cze o słu
woda: t.o w sfc1~le poży
7.nuwstwa prqro<lniczego. Że
np. bez wody nic jcżcl:i:<\ tramwaje i nie ~rajri kin11, bo juikicś kinowe aparaty chłodzi
wodu. A i :samo :1.awolunre:
„W Wiśle ;tabrnklu wo<ly'
br;l.mi:1ce tak, jakby powiedzonko 11 \Visla s1<; pali" stula siQ ciałem.

b:vla pot.rzcbna c:zy to do p1c1u, c1.y to do mydn sit;, gotowi bvli dokonywać nblucji
w oblodl.<.meJ ,Wiśle. Tak dziu
łało prawo p1·zekory I prawo p i ękna rzeciy nieoslt\f,(U lnych. Widziałem tłum l udzi,
który zgromadzi ł się wokół
p a jedzricego na ulicy śnieg,
krzyczących ;-;\zdro ·nic: „Takiemu to dobrw!" At kundel pomyka ł przerażony my-

tych polemik, 2:1lnlwianla
Ideowych porachunków J wykazywania sic postawą pdnq obywatelskiej tro~ki. A
to też wil'!e znac:.o:y.
Niebawem wsznk:Ge wybo·
i·y za(·mil Festiwal Festiwali Filmowych odbyty w kinie „Wars" na RyJtku Nowe•
go Miasta.
Samochody nic micścily się
na rzccwnym rynku. Sulę
kinowi\ zniewala arcy\\'yktóra
puqliczność,
tworna
miu la na tyle duic chody,
by zdobyć karnc'ty, zmie ·znna :r. przC'dmiPjskq żuliq, która le;i; miału chody, t)'lko inne. Jednemu prolckcJ:1 minister, innemu biktP1'. Szanse równe.
Punie pr7.yby,waly wysfro:
jonc, .iukby b •ly gwiazdami
ITI<l.J;jt'Ytni WiCCIĆ w prawdziwym Canne•. Wnosiły na
Autosllsalę slcbrC' 1 futra.
g\\'iazclow~kn b_vla o
ge~tia
tyle udana, że nie było na
snli konkurpncj! w po taci
prnwd1,lw,vch gwiazd. Impreza w ogóle byln na „efcf" I
wnrto by c,zęsclc.I podobne
• potknn1a to\\'nrz\'i;l,ie u1·z11dza~ bw1 ą c do tci,;o dowolne

!111111!11•--•-a----------•••• -••••-•••-•••••••
,

•

KONKIJRS li
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DLA KINOMAN'OW
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następstw m C kt11, fo „W, pół
tylko w takim n pckclc. W
rz sność" tnk długo walił
rozmowie utrwalonej druiw bębny aż 'ZUUWJ1iono. I tekiern brali udzinł Matu. zewraz JUZ znuwai.ona mote sposki, Minkowski, GrochowiRk
i Słojewski. Czyli mę7.owlc / kojnie istnil'ć, wytworna i
nrkomu się nie nnrui.njqca.
tej ju:i; miary, że juk usiedli
pogadać, to narodu nie moOl'zywiścic fili erstwo ma
żna utrzymyw;ić w nie wlnswoje J;;o.szty. "W. pókzedomo:Sci, o crz)1n bylo mósno ć" p1·z tal być ciekawa
fragmenty
Podaję
W!c>nc.
i nlkt jej nic czyt.u. Nic ma
śląc, że zrobił coś złego.
dyskusji:
to \\' 2akfo wplywu na na„J e t st ruml l'ń J<'J nlrjc- kłnd. Czytelnik przyzwyczaLuc1'r.ie na ulicy 7.::tcz pll\ll
p(1l !iwladom)'t'h
dnokrotnlc
jony jest do kupowania litesic;: „Na Filtrowej, p ze parackich cznsoplsm, których
ni j t woda". J\h ;r;kańcy doma11, u czuć a ocjacjl. W
7. mok h po·
jcdne.t
c
rakd
t
nic czyta. Co najwy2cj W7..c!Yparted>W glośnym wolnniem
chn: przedtem kttpowalcm
na srhodnch sprns1.ali do d ró'i:y n a t rame m na mia te,.Przcgl;4cl" i „Kulturę" a tesil'bi' pozbawionych wody czko. Pisarz pow tnf'l'n być
rnz muszę j U'.Zc .,Współcze
miesxka(iców wy:t.szych pię
byly
clobr~ kiedy
sność" ter t włusnnrt;cznie nupc ł niacza y - l ań ze. Ucze. ana 7.
11 Im wi!ldrn z -min11ml, jak„w półczes
przedzialkicm
by własną piersią o łaniull
bzyka j zcze wokół
ność"
ojczy;r,nę p!7.L'cl ciosami wro„Przekroju", ale już w spogów. W ogóle war znwi:m
ób ulizany. Plsz1. tedy, że
powiq:r.aly jakie~ n!cwidó:il„Przl'krój" się rzyta, nic tylnc nici spokcznego solidnryi o mechnllll'7.nie. bez intelczmu. Gdyby z pu 2czcniem
tekstu,
ktunlncj prrclpcJi
wody Jl'~zczc trochę p<>czcbowiem ambicjn redakcji jt'~
lrnć zniklyb:v nu tle jej braku
takle jego prz 'Zucie, nby czy
w zy tkle plagi &p0ll>c7..ne.
telnik ni m6 ł ,iu':t myśleć.
Po d\V11 dniach trysnqla
'I' dy ,,Prz krój" znajduje 1<;
woda I Warszawa była uw svtuacji odwrotnej niz
szczę~liwiona, jakby jej kio
.. w półczesność", l<Lór J si'
z krnnu w kic 1.c11 napluł.
nic czyta, nie nad kt6r:1 :i<l
Nicstl'ty ludzie nic chc4 być
duma. Wit.Izę, ż sam ulc~łcm
prM.nią lcll'al n;\ o<l !zolowan~1.
szczi;śliwl z racji p siacl11111n
dla półgłup
tel rozrywc
wody w kranie \\'k ly, kiedy L ltrrntura nowoczt•sna Jest
ków. P I - podkr lnm, że
cło
Co
esji.
ob
l'r;llurą
l
ll
b z awarii normalnie ona oby nil' obrazić o.ni kogo ani
mnie to pragui; 011i~ywać.
bie siku.
siebie.
SQk w t ym, źc• bolutcrowic.
I jeszcze a propos wodn. We Obsrsję corrfidy n11tl je lll"lCSllnych wrażeń intclcktu„w półczesno~ci" nowa dy - dc wszl·sthim 1>1 ja".
n lnych do tnrl'z wJ<;c w • toku ja na temut: „/\!cl ond 'l'
,,W pólcz ność" jut ni
llcy un)C'j niezmordowana
J\.llnkow k1 u ko ·miczn" spra- sknnclalizuje.
„W p<.'>łcze siara 1<:ener cja, P.rn pn>f,
wy ilttcralt11-y jrJ"" 1t:1k1C'.! "i iv- nnść" ~pnkojn!c bn•d1.l. To
dyr. Swidcr. k1 spr:.! był w
c1n j.11<0 nit- hl,-c„o'':,.w ~11~l upoclobnit'me do dorosl ·eh
loknlu SPATi l• Po buzi panu pro!.„ dr rot ta. Ocz.ywi•
czc no~i;·• <lysl·utu;1: 14rcszt;1 cz'1sopism kulturalnych je t

ścle

trudno to spotkani tonazwać typowym,
bo potraf.ilbym ułożyć o \\.icle większq lisię ludzi, nawet
wybitnych, którzy nic zbili
po bu1.i innych ludzi.

w rz.yskic

Jedn;rm słowem w stolicv
jak ZW} kic nic nowcgo. Na,elegnntszy wnrsznw kl b I
yl\ estrowy urządzony bę
dzie w Smokowcu. W lokalach przcdkarnawalowe puchy. Taki np. „Bri toi" zwrkle wyp ln!ony, obecnie je t
obw
pu~ty. Dyrekc.in nulzl
w t n po ób, 1. hn mnlei
jest publiczno cl, tvm wyż
!17.n sn ceny. W ten posób mr
spada marża zambkowa, jako :l:e sollclarnlc rn?Jklada ją
i<; na taki\ ilość go~cl, jak
pn.ys:ila. Topnieje na tym
tle nadal liczba gości t wszyscy c-.zckają, kto t t będzie
tym o tatnim, który utrzyma
cały hotel.
Jednym i;łowcm Warszawa je. t tnkq c!cktow11,, a
af klo\\ ann kobi t::i, klóra n<i
pll'nv zv rzut oka I na k!lh1
dni wydnje !ę być ba1'W'Tlicj·z.1 i ci kAw z oo innych,
a przy dluźszym pożyciu nknzujc się, li je t taka sama
jak \\ri;zv !kic inne. Tyle, z
po dlt1ższ m poż •ciu je t zazwyczaj już za pótno„.

sir.
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w

roku

19ł0

'WS ala 7budotan eh Zj<"Cln()("Ln·

w

„l\:r.v1

C)·,,lliu<'JI„
prz -Omi ~Y
&yilO\\
<Il.i amrr~ katl klcj cy•
''~I' a<'jl dwud1.le. l<ro wicku.
l{r 1>ta pne:znac-1,ona k.!t dl.,
uc-1onych h!1Sloryk1;w z roku
11113 (dlaC'1 go właśni<~ SIJ'J'!),
''loi.ono <Io nit•j, mlt.'<12.v innyn1f, hcrm<.'lyc-miu :ramknięt.i.
u 1 ' " " dookoła 1.kl••m i '.I.a·
m.knlętlł w Q·lindrze z ni<'·
rd7NrncJ t li - IJuh !kę Coca· ;.oJa, ów J)I ·n jest OO\\lt.„n
~~ Il •
bez (.''J.(' o prr. ·.s7Jy
b da.ez. ni 1>ę11·1lc mi1.al "yrc...
bi 6 ble poję<1a 0 amcrykań•
ski J c 1\0izal'jl.
l"Zlt

I.a

się

tu

Jrden z wysokich un~n!·
kó" konc rnu C<1C1t·Cola, '.l.t.•
wolał nlcda\\ no, pot1c·1.i1
pcw•
n go, pa tri tyrzn • o '.l<·branla:
„A k"Taz,
p. nowie i pani<':
ró11nlc
am<'rykmiskic.i:o
C' en-Cola Amf\•
Deklararj
..Nit·p0;JOto he tor! r trochę mru.·~·
"{1Jów o t m napnju oi-1cźwl:i·
j cym,
klón• Pl'Z<"l. j<'dnyt'h
tr ktlffi Tl)' j t jako 11mbas.1dor amcr)·ka1't ki<•j rywlll'.1:1t•.il.
a. p~. drugi<'h - jako uo,o•
bienle I rwio:lcrc-1ych 11 Im·
pc"rinllzmu, choć w rz<'c-.tY\ll•·
toś1•l jl'S( on p1-1<'rl<'i:
tylko
napoj<'m 01"7-<'źwhlJi\cym, •li.la·
dająr.ym

się

7~„

OlM: to. • ·i<'\~ielu Jud1.I ";..,
n pra\\di:, 7. ('f'lego ten nap1iJ
się
kla<la. lan<mi t<> 7a·idro5nlc przechowywaną. ta,jcmnl·
l' produkcji. I o il<l taJ<'nl·
nice bomby ntomow<'J J>r'.14'•
d tah· się J<'dnak 7. picc'.lofo" ie!t'I · t>tr1<'i:onnh fortów I.o
,/\lamo!, o tyle taj<'mnir:t r.oca·Coll ni&'<IY niu wydu5t.1Ja
si
puaa olm;b
wkładów w
Att·1nła, choi~ mo:i:eci< mi wler~·ł, ~.c zantarhów na tę ta 4
j mnie . hl·lo co najmnit'j f\·1<',
eo na bombę tomo\\
j li nic więcej.
Po<l<l wano J
dziesiątkom
t'ksiM'rl~ z lekarskich 1 rh<'In!<"Zn~ eh.
Uiedzily lę nad tą.
1)raw I\ .sądy, t. nawet r/.l\tl.v,
jak na pn.,)·klad r.ll\d franl'U•
i;kl, do
którl'go w1>ll nc;ty
kargi na r-Lekoml\ 11zkodl wo-<.C
t<"J:'O nap·11ju, Ale ww1y~lko na
próżno. ny ku ja we ł'randi
zakuńczyła
lę wr<'lS'.l.ri<l orze·
cz niem l\\'ydzinłu l'armakolo•
g!czn<'Jl'o Untwersyktu
Sorboti. kiego a-łosrl\rym, •/e:
,.Coca-Cola jest ni m>ileJ

„.

h;ceJ, tl/lko zw11klą lcmonla·

dą".

Ale czy tak j<'.st rzNzywl4·
d<l? C1v zwykła lt'moniad11
moelab · do 1<"80 stopnia po-tlbić świat, stać .si•: taką. potQ•
""· a nawet„. przedmiotem
•porów idcologh!7nych'!
l\.tó:i
"!dziur. ł.eby t-0l"'J.ono lil><irY
lclcolo&i z.nc o 7.\\ykll\ lemonLt<lę?

Staiy tyka twi nlzl, ł.c w a•
meryka1iskil-.l1 facjach bt'n7yn0\\ eh (t) <•h kolorowych. w~olych .st ej eh
bbi;n„1ncyclt
w nocy n nami,
rO'./slanyrh
pr-ry \\SZY tkfrh 6'l0Sllt'b co
dwa-trzy kilometry) sprLedaJ<l
ie: \dt;!'<'J „Ox:a·C<>li''
nii
lH'n7.) ny.
Cór. w niej wlc:e Je l? Wiadomo, i
Jest w ni<' J cukier,
knrnl<'l, k<>Celna, a()!dum pho1>horlcum
ora:z
ml< ·1.anlti:1
składaj
ie
tnt'l'h r·1ę.~rl
wywaru z ?!flei koka I jNln<'J
cz ll1 n)'\\aru z orL<'.5.7.ków

„

Ili

„Nic motna u·zlq~ rnlcu:'!·
nl111J
olejlcó10
cytrusou:11l'1,
zbarlac' jej i orzec, jakle si·! ci11 ild Sf! w 11iej obecne, n J!I·
kia nic.
Nie odpo1L'ic nn to
011/ cl1rnmatourafin, ani spcl;tralna ana/iw l11/raczer11·r1na.
A kiedy :rlncle S'>ll/c pru icc.
te sam sol• cytr11no11•u ma 21i
sklnrlnlków ' te inne olej/•1
cytrusowe sq rrl1L•nie sko111p11kowa11e - zroz1111:fccfe, w j.1klc klopot11 u·parla)rt postrw1nl clwmlcu. 1'tórz11 clicq tb 1dnł. zairartość
naszego prod11kt11".

Wiadomo t:vlko, '<' - \\ bn"V
na·L1\il' w napoju nh• m;i
prawin \\l'UI" koki I koli. l {,„
dyli J<'<lnak było lnn<''l<'j,

CZl'Elt\' TYSIĄCE OOI. ROW
ZA

LK'HO . 'I DA.
KTOR
n l' ·rA.JE.'P.lllC.\

1t

koli\.
któn.y pri)bowali '.1,Jrli;h!ć
J< mni1•e skł•1dnlków l<'go na·
poju t\\krdz:1, Ż<.' jt• I \\' nim
tak}.c cyn11m<m, \\ani Ila, 1:!1·
C<'ryna, faw<"n:la, guar:rn:i,
k
C~'trynowy, m!t•szanina in n)~ h
sokc>w cylrusrH\'Yl'll I \\ r<"r'·
dr.„ j1·st 7X. C'ói: to jc~t'! 'f••·
lfO wh ni<· nikt nf~ "h'. 1'!1c!
cic·lywiścil'
.,
wyj;1tkiem
kilk11 htd•J.i '.I wladl konct·rnu.
Doktor
On:ll<" E. :u T.
ezlowlck, kt.iry Elr1<'i~ tajc„•niczt•j
formuły
ta.I m11:1"Ze~o
skladnika ·7. ·, J)O\\iltda:

/KONHłJRJ

CZY .ZNACIE
LODŻ ?

Czy znnde L6d1? Znomy,
7.godny
znamy
MP»Wle
chór n zvch Cz~·telnlków. A
jednnk w p~aktyce, gdy zapy•
tać niej dncao
rodowtu~o
dzianina, gdzie leży ulica Ko-

-

,.,.

DUTEI.ICI~

cencl plwa długo bronili 'h;
prl!'tl il'ł\\U'.IJ• „bt"\'./.OW!'j h•·
moniady",
zra dzi,iaj
it•.i
dziwny, mydlanO•.,lotlki mak.
Kic•dy \\ ro:.u J!lt2 woj,l,:1
alianckin \\)'l<)<l<>waly
w A·
fr~'l'I' połn<H'lll'J. na spt•cJalnY
1·ozk1l"I.

W roku 1913
Towar1y (\\O
„Cora·Cola" oglo iło w Jtwl·
1 }'m z pt m med\'<"Lnll'h, ·i<•
W)'plat·i 500 dol11r1h' nn11ro:ly
U.mu, kto nade lc- najhard1!d
J.hlii.<>ną
do prawdy ana1'·1e
il~rio\\ q,
zawart..śrl napo,j•1,
n„Jś nie \\ladomo naw<'l, 1•1.y
'.l.n11hl'll si~ kto~.
klo by to
po!ral'il, Nai:-~dy w k:iid)·m
razie nie p1..,ynrnno,

W Stanach ZJ<·dnor7.onJ'<l1
istninje
kilkana~<"le
ty. it:"Y
rozlrwni na.poju,
·a calrrn
.świcrl
i tnlcJ<• !rh kllka<1·1!"slą,t tysit:ry. Były misi n
Jata \1. le<'h\\ng '\fax • chme~lug,
C7.lowlek.
kt6rv :znok. utował
Joe I.011i a, ma w 1l 1111burru
ro7J 1\nlc Coca· <1\i. Mn Ją •
taki.<>
mah n.rad i.a
J'ati:ill.
S:rn'i- rcY1lewnl i.~tnlrje w F;e;lpci<', Ntcry w lranir, <·zlery
w Iraku, l'?ł.t-1' w Maroku.
dwie nn Cypr1c. I><> J~lnc.l w
l,ibani<', w Sudanil.' i Ahi.,ynli. 1\Vylirzyliśmy iu pnykl •
dowo kilka krajów o ll'on1rym
klłmarle,
w tym
nil:k.szu'ć
krajów muzulmań.,klch.

5,,

muzulma( k'ml
1
IZ l krajami
c
m a a
oca·Cola :r.re zt11 &Dl'ej a Inc trudno.'k·I, <> kt1ir) rh. o))OWi<'my d.th•j,
\\'.,7)'. (ko t.1
j<'lln.ak bWiadczy, Z<' brunatny
napoj op:1no\\al \\ it•lką M<:(ć
wiala. ~i•• ma taki<·go kra.in
w AfrJ·cr, • gtlzicby nlr spn.f'dawano Cewa-Col!.
l'<•wn~r.o
razu, pewi< n t><Hlniinik Jadą·
ry J>rJ,("'l Saha re, '.l.a.pJ tul !>wt&o pru wodnika:

gt'nt.•r;11a.

Jo;js••uhfH\•'ra.

lilll'O\\:\dznno tam natv1·hmia:,l
osi<•m
ruzh•\Hli
C<H'a•('oll.
J'ictly w C'hiuarh '.lnalazly i;if;
od1lzialy 11.S,\ wall"1:11·e 11rlt'•
<'i"' .lar (Hl«-?.)'l•.on1 po
tr<łnh•
('1angKai-~-Zl'ka, lilH<lWUrllflno
cif> Indii rozlt-wnh: ('oca·Coll,
ruzloi.onu j~ na r1<.-l'I. pr'.l• wie·tiono amolotam, IH"l1'Z łli
mala.i<· i 7.montowano " Chi·
nach. Kicdr Ilota :unrrykau.ska s7_vk1m al.i ;;i<: do inw;rlli
na Ja11oni1: ,(in \'.tz.ii. do kii•·
rf',j nie closzlo pnnil'l\'ai: Ja•
pomu ska1>it11lO\\al.1) - na po•
kładzi!· ,iP.i ,q 1tkwv
rzrkalo
Iii.I" 1· rozh•wni Cora. gcilowych
do ;omontowa:1ia na wysJ>lll'h
Japonski1•h i do ·1a.,ih'nb n••1>0.jc•m orzt•ż, ·i.1.i!\t'Ylll walc-1:1·
l'y1·h wo i I. C'ora h~·la dlu armii 11SA r1iw1tir wa~na, jak
hl'll7\ na i amunic·,j.1.
l'C\\ len p01·11<'7nik marynar·
ki, nodrza~ lnwa7ji na • \<".\'Iii:.
p11?.wolit lll'\\ nemu
majlkowl
dotkn i' I uh!lki ('or~1.
kłór;1
lr"ym· I frho\\nm\
w i;zarl•"
1'1"71'l 1·111y
r1as
por111·7.nlk
trz\'11u1ł w r"kll <>ilbr„1>it'l''.I011y
pjqol<'l. Pói.nif'.i ,wafe 21uiw
7nmkm1ł. l'irr""'"-<l butrlkn C'ot·u. kl1irn dotarła na 1>rzyuóh•k
mo~towy 110<1 An7.if).
zo.'<tal.1
i;pra\\ frdliwir 1>0dzlt'lona pomię1lzy
I~ l<h":t'n>linowany1· 11
~nlnit•rzy, W jl'dnf'j tylko la·

-

CO?
orsze - kto
w Lodzi pierwszy
orlpOWlf'•
tentr po woJnle
dzlą br,dzle wzrus1cnle ramion.
Nie, tłl'~ trudnych pytań nic
beclzl<'my zadawać w nnszym
konkursie.
Chcemy sprnwd 'lĆ
tylko :i: grub~Zll. czy nasi ClY•
tl!lntcy zn11J11 SWOJC mlllSlO 1
Je o &prawy.
Pont tej
zamieszczamy
10
których
TVl,KCJ
?.l>AN,
z:
C'Zl,SC
JEST
PHAWDZ!WA.
Zncl niem 110-testnlka konkursu
b1:1I1le ~klll nic, KT()flf: z
T\'Cll ZDAN ODPOWIADAJĄ
k~.

ll•IJ

-

J>irrw.„..,ym
C'lh>wic•kic•m,
kt1iry rOJ'.IJOCl;\I produl;1•jc: Oo1·a Coli, hyl .John Styth l'l'lll·
hertnn. ZnjmO\\'al i<: t)n <tPfr·
Jcar.'.lwrm. szcz„gólnll.' z.aś 11110l"l!\d'.l.anit•m J'f)1lll:lity1·h
11111wrrsalnyrh lr.l,1iw. J'rorluko·
wat .il\ w ro.·mie S)T<>tm
I
spnt•dnwal a1>łl'kom w butcl·

-

po nni;:lclslrn: drrnk Coca-Cola!
po hiszp:iń. ku
beba Cocn·Colol
po francu·ku: buvc-z Coca-Colnl
po wlosku: bev te Coca-Coln!

Po n!emkcku: lrink Cocn·Ooln!
po fińeku: juo Coca-Oolnł

&Z.IV dil)u: drick Co<;a-Colal
Po norwcslrn: dti.kk Coca-Cola!
P6 p0rtug11Jsku: oobam Coca-Co'lat
~w wł ks:.<> c kraj6w
P ludmo\ j Am~ki: tomc
Cocn-Colll l
- w Syjaml : ducm C«a-Coln!
PQ

We FrancJL po .słowach ,,btwez Coca-Coln" dodawane
t ooc<."!'llc: „glacó" (mrożom1), ponicwal. Francuzi mieli
zwvn~tl do:>1. ywun1.1 oiÓl.vklcm różnych lll\W '. w ro<lzaju:
,,<llacz.crro?'!
1

guni<'

l1>łand!J.

0

Sz.<1lln

CZTERY SI.OSIF.
PA. 'A (;
l>T,Eltl\

Imiona: ("ora, C'ola. Urlii'io1111
f ltrfrt'shmg, t·o ·rnal"'t) - ('urn. Cola \\'y. ·1uil'ni~,1 i 0<Ewie-

p1·,yJr.111n:v napó.i o <><1'wlcża
.i<lt'Yl'h wiaśriwo.l'i.id1. l'óźnif'j
.zinnie.iszono Ln•U"lnit'
ZU\\'artoś1' .składników klfre dały Jt•j

:ż.1J.1ra.„

Candler um;,rl w roku 1929.
tym
rol''' <'7.Vsly roc-;.ny
:ry sk
Towar1.~·i.lwa
osi:111n11l
sumc: 25 millf'll•lW dolarów,

nazwi;.

W

W roku 1906 w Atlanrl J>O•
\\ tul pkrws:1r. sil'th·mnaslopic:ł rowy drapa1·z 1•h11111r. Na·
leżał on rlo l'ora-Ct)Ja Comp<1.~
n~·. l'ir:1;clzi1•sia l .lc'.!l•n p1·orcnt
aki',ji 'J'owarty,(wa
nall'żalo
do Candlt•ra. lllory 1>rz1•l·ln:il
wsHlkie dy:;kusj<•
krótkim:
„Głosu.ie pic;•'dziesirciu jl.'1lt•:1
11rorentami 11i-1rrh\kol" Miał
on kilku synów. z kl1ir)·rh j1•·
<h-n wsla" il sil; pó:hlif'J ·1.alo·
:i.t'ni<•m w ,\1l11nrie własnci:u
o •rodu zoołOi:;'Jrzn!'AO, w l<l1irym były c7.tery słonic nocr1ą<·c

MAC.Jl),

kach po plnle. W aptek.a<'h
r<>tdt•1}r'.l11no
'yrop wodą
i
sprlelławano jako śro1h•k pr'lf•·
ciw billowi glowy. W pi1•n\S'l.)lll roku produkt'ji, l'l'lllbl'r·
ton prlcdal
wl„dwic !ll\a•
dzil'Śl'la pięć ga lonów sw<•go
• pc•tyliku. Nlr :rro!JJwszy
n.\
nim ma.iątku. 1'1.'mb~rton spnwdal l'Pl'l'Pte I w.sz,•llch• prawa
niejaklrmu
~a Grlgg.~ Can·
clh'rowi z;1 p:1rt: ty.~l<:l'Y dol\•
niw. C'anrller hył ap!1•ka.-u•111
w Atla1wie i t'irrpbl na ch1·0niczne b1ill.' 1:Jo11y ..Jednak bó·
li'. jak ~li; ol a'lalo nic odebrały mu zc1<1lno ·ci do rohic·
nla znakomityr·h
lntcrc 1iw.
Byt on czlowirkirm nit• lyt•ha·
nic wyrarh<>wanym, bkllPYlll I
ro sle nazywa
„1.-ZIY\\ nym"
Slynąl z tl'A'<>.
ŻI' ntn\'t't rlo
wla~n1•go slosln.c1il·a pl.1;al li·
Iii v za1•:rvria.l;\l'<' sh:
od słów
„Drogi J>anlr!„.
W roku lll!l:! zo lało 7.n łożo·
nc TowarJ:y~hvo
Cora·C<>h.
WytmS'1r-1.on<> 11lrrw1r1.<' akr.i<".
początkowo w nicwirlkirJ l\n·
ścl. W t~·m c'laslc prz!'stano
.iu>. podkrrślaf rarm11l'r11lycznc- wla~1·iwo i Co1a-Coll,
n
zaczi;to rekla uować Ją
juko

-

PnAWD7.m. UwagA jednnk
s. Tratr Nowy obchodził w
zutano vc;e Elr, dobrze n d od· bleląrym mlesl:1cu ph;c'..Jlccle
11owh"<1zl11, mclclórc zdania aą swego htnlenta.
l'CJDCIIW\'TI,IW~:I
8. Władysław Reymont nap!·
I, Ul len
Pricskok
zost111a HUI powleM, którrj al cJa roz·
przemlnnownnn po wojnic na grywa ~h: w LOdŁI.
7. Tramw11j nr 8, Jndąo Ol'.I
UliCI) T1twlm11.
podzlnl admini. tra pl. \Volno(rl do pl. N'. podle·
:?. Nowy
ryJny ł,ndLI przrwidujc pięt' glo !'I
zatr1.ymujc się na Jl
li zie lnie
z:imlast da\\ ll)'Ch Prt.Ystnnlcnch.
ledmlu.
A. li hu rum Sr.tuki ml dcl się
3. ,,06°
ID numer tcif'tonu priy ul. \\ l<:l'kOw kiego.
tócl1l<11•J "'I: rynl~'„
w 19~9 roku pllknrr.e LK!'I
7. Dworr.a I· abry~znri:o n:1 r.nJ•;ll 9 mlrJ~ce w tabeli roz·
llworzrl' IC.1llskl Jedz'.1 Sit; pf)o grywrlc I ligl,
cląi;l<'m olrnlo łO minut.
'l'eJC\\lZJą
Lódd;a nadaje

-

••

-

••

„.

TBC

Rzecz o
(Dokończenie

To oczywiście
przykład.
O co jednak chodzi? Wydaje
się, że tego typu pogadanki z
chorymi na temat gruźlicy
jakie prowadzi na przykład
w sanatorium w Tu. zynku
dr Kolbąw czy dr Mallnow·
ska w szpitalu w Lewiczu stanowią równie ważny element w wolce o zdrowie pacjenta jnk streptomycyna czy
rimifon.

ze •tr, 4)

glcznlc łatwa do
wnnia.

rozszy!ro-

Chory chce zapomnieć o
.swej chorobie. Nic go nie boli, czuje się dobrze, nie kaszle, nic gorqczkujc, a więc.„
l'rzcslajc odwictlznć poradnię, twierdzi, że jest zdrowy,
że się wylec7.ył, wmawia to
wszystkim dookoła, aż wreszcie sam w to zaczyna wierzyć. Ze stanu błogiej beztroki wyrywa go często nagle,
a nłt•sp1Jdzlcwane I'.ii"Or zenie. Potem pacjent z reguły
mądrzeje, ale szkody wyrzq·
tlzone w organizmie w ('}kresie „zdrowej" beztroski nie
zaw ·zu możnn naprawić.

RECEPTA NA

Dyłoby nieźle gdyby sprawa owych pogadanek z pa·
e.fentnmi otrzymała jakiś oficjalny pincet władz służby
7.rlrowia. B:vloby również nie•
źle Adyby Państwowy Zakład
Wydawnictw Lekarskich 1.ałnterC'sował któregoś
z lekarzy ftyzj11trów sprawą napisania popularnej broszury
o gruźlicy,

BEZT ROS K Ę

Zainteresowani dowiedzieliby się na
przykład, że
świeży rzut gruźlicy swoimi
objawami przypomina „toczka w tocz.kę" nasz11 pcczclwą
grypę, Zaintcre ownnl mogliby slę wreszcfe dowiedzieć,
że gruźlica nic jest chorobq
dzicdzicznq, jak sie szczególnie na wsi sqdzl; że w wypadku poważnego traktowania choroby (czę ta kontrola,
leki przc>ciwgruźlicze) można
nle dopuścić do zarażenia innych członków rodziny,

Jedynym

lekarstwem na
niepoważny stosunek chorego do swej choroby może być
wiedza. Tak jest. Wiedza o
swr.j chorobie. Zwłaszcza w
wypadku „bezbolesnej" gruźllcy.

Jc~ll
czlowlekowl, który
całe życic cierpiał na clężkll
wnclę serca uda się w tempie

sprinterskich

wbiec

na

czwarłe
piętro może się
uznać za cudownie wylec1..0-

ncgo. Natomiast chory (nawet ciężko) na gruźlicę na
owe czwarte piętro wbiegnie
I to nic raz bez specjalnie doraźnych skutków. Jednak kaidy taki wysllek poczyni w
jego organizmie nleodwr11c11lne ~zkody. I wri>s:t.cfe która~
z owych sprinterskich
wypraw może być ostatnią.

tat11 a1ulycJe p.t.
dni tyeodn'.-1".

Termin naclsyl ni
rozwl11z:ań
I Bposób (dowoln
Ilość kuponów w JednPj knpercic)
Jnk
w pozostnłych h111kursnrh ŚWll\
tv·znych. l'odobme nngrodn
biblioteczka ?.lnż0n1 z 10 CEN·

-

-

NYC:H

I<:SIĄŻf.I(.

Publlkacjr. taka jest na pe.
wno potrzebna. Potrzebna jnk
wszystko, co przyczynia się
do spadku krzywej na wykre~ic
oznaczonym ·cyferkami
TBC.

JERZY WILMAŃSKI.

„WSZ) stkle

Kupon kon lrn rsowy wypclnlnmy w ten sposób, że obok numcru zrlnnłn wpisu.Jemy sto w·
nie TAl< CJc.~lt ?.danie jest prn•
wctztw ), lub Nii~ (j C'Śll zd·mte
nic odpo11lnd prawct1lc).

. "' .

N.\STF:PNY:\1 NU'.\IF.·
JlZE: DLAGŻE<~O !'RACO\'\'•
NIUY COCA·C:Ol,A Z.IADAl.I
('1,ISTY, )flJ('lłV I PA.TĄKI;
WIELJ{A WOJ~A Z „PEPSI·
('OLA": n.E l„T. m.m MO~J.IWO~CI
I•RZEKitl\{'l·:NI '\
NAZWY
„COCA • COLA":
nttUNA'l'NV 'l/i\l'Ó.T I J>ltZl~
l'ISY l{OltA. l ' I WU:J.l' lNNY( łl cmKAWYCll lN l'OR•
(W

Sloganem reklamowym Towarzystwa jest
proste: „Pijcie C oca-C ol ę. Brzmi to:

pr1.y wyspal'11 i'ioclcty
tubylcv 'lllalrżli
t>O
'l.Jtkoii«"tenlu <h:lałań \H>Jrnnych
(r.lnlzi1•śt•i f)sit;t'Y pustyl'łl hu·
kick po Coc.1·Coli
l'odt"1.a
dramat~·rzn~Th walk na ''\'v•
~parit Salomona, cf'na jedn(.'j
butf'lkl Irgo nr.po.i u o.~iągala
<'} tn: 1>it:d11 dolarnw. W Ca·
liahlan<·e spr1 dawilno .li\
zn
1l·1irsli~i- dolUro\\. a na wr,;11nir.lv• h nos Ir. ·1111kad1 na Wy1-pal'h 1\11•1u·kil'11,
nawrt
'.la
-lilrrl:v wrr.w.ci<' WY.if'd·lll'· t•dt•rclz.idt'i.
my spO'/.a za~;eeu cywili·La1·ji?
l'M\ len irrL.anł :irh'll'rlf nn
front·lc włoskim otrzymał •1.
- .Tuż wyjcr·hallsmy sir! otlparł Arab.
'
domu " rokn 1!111 <hvie bnłl'l·
l;i C'ora, \Vy11il jr1h•11. '.l.J\Ś dru·
- Ale klcdv wyjedziemy z l:lł "ystawil nn lil'yt.arje. Uy·
nlc.I tak dakko. aby jut nie la to wlilś1•il\ ir nic llrytada.
bylo l'<>ra-Ccill'!
a . klatlka. Kardy d.lwal tyt.',
Nigdy! 01Jp;1rl pr1,c- iii• nuii;I. Wygrać miul ten.
kto tlnł 1H1Jwi ;c.-.t. Zchrano w
wollnik.
kr1itklm <zasil' r:rtcry ty:.lącl'
Nic ma talcirgo kraju w A· tlol.1r1iw i nr'll'Zn<lf''.1.0no
n'
'ljl (z w~·.lątkicn1 Chin. pfilnor- lun1l11w pomo<·v d1lrdom konci:o Wil'lnaPIU
I pólnoc11cj lri:riw. kl1it-~:v pad!! "'' rron·
Korei), 1t<l1.ir b.v nir spi-1rda- cie~. l'od•1hno iolnll.'rl, który
wano Ct>1·a-Coll. · • ir ma tei. \\Y~rnl w ko1i<•11 ową bull'lke
takir.go kra.lu
w :r.ndwdnif•J h\I zh ·t zt'm<wjonownny, b:v
E11ro1>ir•. 'aw"t Da11L1 w kt•„· n11ir ją W\'Pi~„ Kie<lv wiad<>·
te.I '.lna111 i s·1<mo1\ llllj 1>r<>dU· 1110 ł o Jin·la1'.ii dotarła do za-

prowadził

Fot. K. Jarochowski
r1adu Town1-ry;;twn Cora-Cnh,
prn•kt1·1"tlo Oni> nu, Ów lundu 'I.
lh\a h.si \Ce dolarów.

-
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l

.Jest jut konfl'a rrudn!a.
kilka dn ~ święta, a po tem nowy rok. Ju:I; pięć mle11,:cy tułamy się po morzach
od portu do portu. Od dawna
tl·i. z p()WOdu :1ły<·h warunltów atmo krycmych nlo
mieliśmy
tiołąl·zrnla z krajem. Oll('(·nlc majdujcmy 1Ję
na chińskich wod.lch tl'rytor'nlnych.
Ml·~dzyna rodowa kcmwcrll'ja zabrania U·
:l:ywania stntlmwcgo rndlotel<'fonu w c-1aslo postoju w
porcie lub 1>ohytu Ili.\ obcych
wodach t< rylorłalnych. 'I' k
więc
motemy nic łlczyc5
p1·ztd nowym rokiem na ->.adnc połąt·:i:cnle. Listy takł.e
ołl'zymamy nieprędko.
Do.
pi ro w Tlcntslnle. Nastroje
aą więc 1rndobnc
wybuchowej mic zancc, o której wiadomo, że musi wybuchnąć.
Nic wiadomo jes1.czc tylko
kiedy ł z Jakil'&'O POWOOU.
Po kJlkudnfowym WYCZ«'1,:1wanlu. wliród trwaJącea-o
Je111.<·1.e sztormu wpływam7
do portu Tallen. Jest du:i.y, bard7.o nowocu.t'llny I Awle
tnie wypo11ażony, połoion7
niemal w centrum miasta.

z:,

J>AJ,NYJ ZNACZY NAJ·
DALSZY.DTiwnc, dekawc f bar<l7.o
diar.1kterystyczne dla rac.
dawnej historii Chin są dz!•c jc tł'go miasta. W 1806 rolm
poludnh>wo-zachodnia. część
półwyspu Lia.otung, gdda lcźy obc<'nY Tallen, 7.agrablona
'./.ostała prLez l\-0 Ję carsk",
która pn:ystąpila tu do budowy l:r.w. Kolei Mandturkicj. z tego okresu datuJc
s '• · znae-Lny rozwój miast.a,
zwane10 wtedy z l'Olyjska
D. lnyj (Najd1als7.t'), Wtedy
td: nos.Ja.nil" wybudowali tu
łynną dziś na cały wiat ·1>0·
tęi:ną
twicrd1.ę
morską Port Artur, połoioną nle•1>cłna
tny kilometry od
miasta. Nil'l darmo jednak
mniej powściągliwi dzflennlkarze nazywall Mandżurię
„plac m wał~ orutów".
Brytyjaz;ycy u.achędll J~
ponlQ do zbrojnego na~u
na Mandżurię, spodzlewaJą<i Ilię,
żl" zajęte wzajemnym konfłf'1.k>m - R<>1Ja 1
Ja1>0nia nic będą miały ·n I
<·1.asu na '.ll<dntcrcsowanil'\ się
Indiami, z którymi borykali
slQ wła nfoe Anglky. Wie dzl1•.
li 11rzy tym doskonale, że
Tokio nie mając odpowled nkh kapitałów nlc mo:i.l" naki:ycic \\•ylrnrzyst.ić ewentu·
ahwj nlohy<"'Y h1•z korzyst111•1:0 11dzl.1Ju londy1i ·J•lt•j City, J>1:i:ymil'r.tc ang1t1.ja11oii •
sk1~ 1h:lizło do skutku w 1902
10lrn. Mar ·11Jll'k polny lord
Kitl'lw111•r 11owirdział wtedy
aluzyjnie o Mandżurii, lttóT<\
powinna by{· własnością
Jiiponii. .Jak się brytyjskh'
obllczcnh kończyly, 1>0wszechnie wiadomo. Znana jC!!t
1lynna klęska Rosji w woj·
nil' 7. Japonią w roku 1905.
Miasto prze 7ło w ręce japonskil' i na:i:ywalo się teraz
Dair1•11. Potl'm 1>r:i:l'\\'l.tlalo
siiy tu jesuze wiele bur:i:
dzitt>jowyrh-n•wołul',ja SunJat ·Scna w roku 1911, 11róhy
utworz<'nla z tego terytorium bazy wypadowej 1n1.eciwko rrwolut·jl rosyjskll•j.
Po r<"wolurji, rLąd radziecki zrzekł się swyd1 praw w
Chinach. Alianl'I jl'dnak po·
twi<'rdzMi władzę <' rsklrgo
gl'n<'rala llorwata, który nad<i I miał w swy<'h r1;kal'11 kolej mand:lurską i zar:1~\dz11l
p1zl·h-gł<\ do koki stref;\ w<'rbując
Ros).in z trrylorlmn
rhi1iskll'"o do „Mał~·fh" ar mii kontrrewolucyjnych. Słi\tł
wlaśnh•
wyru11zyła 11r:i:crlw
władzy
ra1ł'll<'<'kfr•j krwaw:\
armia gcn<'rała Sicmlono\.\<u
wsplrrana bryty,Jską. francu.
11ką t japoń11ką bronią I 1>icnlę1tzml
11r:r.y pomory wła
śnie lrnlcl mandżursk!>"j, któ.
r(\ uruchomiły wtedy BP<'c.jalnle Stany Zjl'ltnor:i:o1w.
Wszystko to clzi;lło się t>Od
pozorem walki z Nlcm<'.aml. (W fabrykowaniu tego
ty1>u llumarzt•ti sprcjall1owul
się „!\'l'W York Times". Warto jako l'i•l'lmwo~tkc: wspomnl<'ć, 7c dt•ma~kow1\nicm
tej
oszukll ńn<•i pr1 pa :andy zajmowali ~i<; wewrns dwaj
młodzi d~nnikarzc amc1·y-

kańscy.„

Walter Uppmann I
Charles Mcl'<11.„ Nie do wiary a Jedlll.lk„.)
MARIONETKOWE
MANDŻUKUO

Potem w 1931 roku znowu
wojna. chlńsko
Japcńslm.
Z11Jęty
iwaln.a nlcm kamun!1zmu Czang-Kal szek nic przyszedł z pomoua
Mandżurii. Japo11!1a utwor1.y la tu marlcnetkowe Cesarstwo Mandżuk~10. Po japoń
t1klm t>odboju Mandżurii Jl'j
mieszkańcy
wciągnięci
zo.
stalh w goepodarkę wojenną
najt.'idżcy.
Budo\\ :tli linie
kolt.'jowc o znaczc1tlu 11trah1·
glcznym w projl•ktowan j
„Kampanii rosyj!lklej", w7.noslll fabryki broni, upra.wil\.
li zboże ale nic korzystali z
wybuchła

mO<'no we maki mimo l'ieubrania I trrubych ko..
tuC'l1ów. Stocznin zajmuje 011 om ny obszar I dzieli się na
r1 montową or.1z na oddziały
produkujące nowe Jednostki.
płego

W dokach stoczni rcmon towrj dostrzrgamy statki bu.
dowanC: w Polsce. Pływa,14
teraz pod banderą chiński\ J
w radzll'ckJej flocie pólnO<'nrj. Przechod1ą tu r mont.
Pytamy o op!111ię na temat
1>olskkh
tatków. Jest pochlebna, p Ina komplcmen .
łów.
Wyposał.enlo
oc-Lnł jl'st
arcynowo<'71'!1nl',
<·hoć
co raz wlęcrj maszyn l>Ol'hod1.I
z produkcji kraJowl·j. Prze:.
ciętny wiek 1,alogi nie: sięga.
trzydziestu la.t. Przemysł o-

to J)l'7.ecfd Jeipe7,e od !!el SO·
wskM1... a tamte były dotąd
jcdyn na świecie„.
fat:·how1·y,
tan~y
fachowcy, nie slwrzy do PO ·
eh wa.I.~
MAJ,ARZE I POECI„.
CZYJ,I PROl'AG NDA
INACZl·: J.

To j t Tu -hao - objaWa. 'J', O· :i<'ti. - Kał.d
kto ehcE <·o. lub ko o kry tykowa<~
moi
tu n pl aci
swoje zrłanl .••
W rablnł'cl
clyrck1ora,
pr:i:yJ111uJe mnie 20-lctnl m~z 
l'Zy:w a. W z · tko odbywa IQ
7godn
z tul jsz ·m oby
Jrm : siadam)' na niskkh ·~ or
kach, t>rzy ni zi utkim s toliku,
co ehwlla. wchod'lJ dwie

motało -

WIE

ŁAW

GÓRECKI

plonów, rdyi było OM
w japońskich
magazynach wojt>nny<'h. Eks port sol śriągal do Tokio <'cn nc waluty ziagranlc-inc. Wo •
Jenny wysiłek Ja11onll s1miwił, żl"

Mandżuria stała się

najlcpi .i
upn.<'myslowłon;\
<~.r.iyśclą Chin. Jednak ludność
biedniit.1. za. była niż kiedy .
kolwi<'k. Wielu uciekało w
córy, twon.ąc party-1.antkt;.
Wr<"S7.l'le w roku 1915 pr.r.yszlo tu wyzwoh•nle pnynirslone przez woj!!kla. rndzlCl··
kie, a wkrótce potl'm tcrf"ny
te opanowane zostały pri.1"1,
Chiń11ką Armię Ludowo·WY zwoleńcZĄ.

PANIE! ONI BĘDĄ
NAJLEPSI.
Dzls Talil'n, bo taka wła
Jest prawd:r.lwa ('hlń11k,i
nazwa, llc:i:y 1-l!sko milion
mieszkańców. Jak Już w11po mnialcm jest nowOC'll'lmym
miastem, czystym. ruchli ·
wym. Archltl'klura w ogromnej większości europe,jska, co
w Chinach jest ra.C'lej rzad ·
kil'. Domy prawlt• wyłąc:mh•
i>ii;trowr i murowAnl'. Styl <ir
<~hill•ktury 1>odobny do tego,
Jaki 1>otka<• można w budownirtwlt• polskim drugil'.I 110.
łowy lat trzydilcstych. Po u ·
lkal'h
kursują
tramwaj!'.
Skh•py są świetnie :r.aop•itrzonl', suzcgólnlc w artykuły przcmysłowl'. Mot.na 1.0baezyć tu ra<liu, apariity fo tograficzni' I wiele lnnyd1
wyrobów przemysłu ełl•ktry
rzncgo I precyzyjnego prollukcjl dlińskicj . A tr:i:l•ha wll' d·1icć,
że
wśród
produkdi
chhisklt~J r7.adko zdar:i:ają sir,
„braki". Chhiska. dokla<lność,
cierpliwość, solidność Sl\ nie
od dziś przysłowiowe.
Towarzysze chiń!lcy zaprosili nas do zwioedzcnia stoczni okrętowej.
Dmie bardzo silny wiatr,
siarczysty mrlYL daJc nam się
śnie

trach na \\ róbll'.„
Nic m.1 pr:it·kkii tw i wyawi k, którymi ni obd 1'7.0·
no by bit dnttio japońsl'i

Ju

od lat

w kr Ju.
n nla o
nych na. mcr:i:u,

w obcyrh
powl d , J 1'
w wii;-llic: No\\l'iO ltok u m u siał
wypłynąc w li ml I cy
kwaji\C'Y r Js. Kt

bll kimt, z

żon14 ,

d l.lew z n •
'.1.l1Jlro zr. nla na 'l aba\\ i,:, i 'I · ul nir,
stroiły
ii,: „. K ldk tnaście mil
przed Gdynią na hu>ll
w rla... WpłynQll do porlu 3
1tycmla.„ Kto
jak W}'dąptlęto au ~ yh\ •
1troweJ zab wy bo ro
la się burm I trL ba l.Jyl robić "lerholunek", a n zajutrt
odpłYWałł w dal kl rcJ • Nie
miał jai nawet
· u I ć do
dómu,"
Te opowJ cl pogan11.ają
nastrój J zr.;e bardziej. Wie czorem za.siadamy do w vólncj kola<·ji. J1 teśmy :iii, :zmę
czt.'ol, e.dcnl'r\\ qw ni. :cyh·
ko l'0'1A:h0<lzlmy 1111,; do kajut. To nawet nile dl tero, ie
1ie ni!' lubimy. li,: ku lmy ~
innymi 'wi~taml, w hm)m
gronie. Intuicji\ wyczuw. my
na trój, jaki panuje przy
iiwląte<'znym stoh• w rodz 1nym domu. Z Ian.lwi my
tli;, ezy na w pomln j <\, czy
myślą o nas, my wyd1yh.\ za
na toa t. My my n rz. pier·
ws:i:y wspólny toast \\ znie~li „za. tych <·o w kraju „."
le byly to wt·solt• "łęt ,
wiciu l'hyba za wh·h• wypiło.
Odl':i:wały
lę . larc za p ~l'l le
żałł',
prawt1'.iwe i urojone.
MlnQIY w dęi:kicj tmo rcrze z.den<'"' o'\\ an la l t knoty. Wiem jak trudno to uozumlct, gdy ·it·tl:ll ię tu v
kraju b marzy o dalekirh podróźa1·h i wielkich prL ·Xo..I
dach. A Jcllnak„.
Jest taki to st o Knurlc
Krl torerz<'. który po ·tano wil tak jak łlohatcr .Juliu z
\'erne'a. - odbyć podróż clookoła
wiata w 80 dni. Zalo-.iył
sle o 50 but I k pl\\ a z nlonkam• klubu „Wal(abundów", ż tt.'go dokon, •
Po tnynal tu dnial'h pr.l W dcpl' zi,: z Now go ,Jorku
z poddaj ię. ('złonkowic
klubu „l\'&łahundów" <~L I a ll, :le m1rłe j dnak Kurt Krl • to kr
przyJedzie.
lin Io
dobryl'11 67 dni „. I wtedy do J>i<•ro wypill 50 butelek o ~
rzkl<'go plwa.„ a my w 'Pij my wraz z nimi zdrowie włó 
częgów, nawd tyl•h, którym
się nic udaje„.
Wmle my ł<
.;za
tych, co na mon:u"Żony wykupiły .lu ~

co
je(O

capi
wagi:

J>Or eh. I to •

czyli
toast
za tych
wkraju„.

Stoję na pokladzie

i patrzę w mroź ną w ie tnamską noc„. Wigilia„ . 35
tysięcv

krętowy

dt,()

w Chinach jt.'st bar-

młody.

Zw!11.•dzamy najwlęk!lzy z
budowunych clotąd w chiń 
ski<'h storznla<•h, 11toJ•\CY w
doku wyp<isaźcnlowym 11tatck o nośności 12 tysięcy 600
DWT. Tuż '.I.a naszym ka1>ltancm i pierwszym m<'l'hanikirm Idzi<' dwól•h fllt~ynle 
rów chiiiskkh. świetnie mówląl•ych
J>O angielsku f z
wielką uwagą notują w zy t ld<• uwagit go.4 d. Od <''lasu do
<':l'l.\su ucł1jrJają wyjasnll'ti
lnh 1tami o co · 11ytaJą, ra-014
się.

Ani na<;z „stary", ani plcrwszv ofkcr i me<•hanik, nie
są s.lrnrzy do pol• hwiił. Są d<> ·
swiadczonymb ma;'1narzami
i ni('łatwo im 1.aimponowar:.
W (·ud:i:ym statku w lot WY ·
kryj'\ każdą w;idę, słabośt'.
Ale lu niełatwo jl•st kryty kowat. z uwag, jakie szeptem między sobą wymienia .
ją,
szybko orll•ntuję się, że
są z~'l 1,okowani.
Piicknił Unią klddluba, doskonałym pro J<-ktl'm, now0<'.l<'snyml ur14dzenlami, mądrym, wyrodnym rozkladl'm pomics:1.<•zc1i,
wyposażeniem i rozinil"suzenicm ładowni a nade w ·:i:yst ko sclldnym, dokładnym wykoiiczcniem kai:dego szczegółu.

-

Panie - nas:i: kapitan w
zdaniu musi uźyt k ·
go !Iłowa co najmniej ldlkanaśl'ie razy jak tul< dall'J
11ójdzic to ooi będą wkrótce
nall•żcli do najleps:r.yd1 producentów. To już d7.l!i - pa.
nil• - robota na po1Jomie
Burmajstra„.
każdym

Za.chwyt „na.o;zych". budzi
wyposażenie statku w przytakie
rządy
nawigacyjne,
chhiskiej produkcji.
- Spójrz pan na ten namicruik, Dlówi „picrws:t)'"......

kilometrów od

kraju.~

wlec pędzący na sputniku,
ucieka przed nim - symhoUzujący amrryka1i. kil Impe rializm tygr}'I. Sputnik
J • t w Chinach symbolem
ws:i:y111tkicgo, l'O wyższe po·
nad 1>rzrl'iętnoś ć, co potęi11e.
A Chiny pragną być . llne,
potężni'.
Do ć maJ•\ obl'rgo
panowania, wy:i:ysku. Powił'
wam to każdy Chińczyk.
W Tallcniie nie ma 4'łało 
wych „plaka.l'larzy". 1 li. ko·
lorowa ulil'I\ to po pro. tu
dzieło samyl'lt 111i<'szka1il'ÓW
mia ·fa. ~rodkl , jakimi 110sługuje się tufa.I 1>ro11aga11da, są bard1.o 'l.askakUJl\l'l' I
ciekawe. Konduktor wlrr11:r.<•m zapra ·z.'l p sażcrów do
7.ajmowanki mki c w tramwaju, straganil.l.rz wil•rs:i:rm
Z&<'hwala ryżowe placlti, a. w
uliczn<•J c-Lytl'lnl dzlcwl·zyna
wi<"rsicm robi prasówkę na
temat ostatnich wyd·. r'.l'ń
międzynarodowyt·h. W tyd1
diiwnych wler ·zach, które
najczęśdl'j
powstają 1>0 to,
aby po d1wiill sam autor nh•
umiał Ich powtórzyć J>0clobnlc jak w malowidłach z pojędami X .· wh'ku liłlla 
tają się l'<'Sarsl,ie r<'kwlzyty.
cala nwlła symboliłla "poki
J.\m1gów <"J.Y 1'hanów, slarc
J>rzeno{inJr, afor;i.zmy, J1·1rcn dy i przypowieści. Dwom.l,
trzt•ma słowami do!Lmyml O<l
slebf•:! do
tyl'h w zy11tld<'h
smcków, ro7.hójników I dzie wcząt na k!lit:ży<'u potrafią autllrzy nadać włrrs·10111
nowy sens. Miliony, do. ło ·
wnle miliony wkr:.zy jakle
codziennie powsta,lą na. te renie całych Chin, to po pro1tu, po plcnvS'll'. Jeden 7,c
sl)O!lobc)w pt1wszf'chncj nau.
kl pflsanla, a. po dn1fi<'. ma 11owy
Ję:i:yk
pro1>agandy
„wiclklt.'go skoku". \Vicr11:i:c
1ławlą komuny ludowe, wyaold urodzaj, nowe fabryki,
ponadplanowi\ produkcj~.

l'O'IJoO

-

CHOINKA WTALIEN

potrzl•bnlej.~1.0

•ę nam teraz

1.11e!
Dzi

śni•a

81.arc domy 'l'.lllcnu pokrytl" Si\ pstrokatymi m Io·
widłami.
Na 1Jotym <'I' ar' kim smoku siedzi d1.i<'Wl'ZYna z workiem sztm·:i:ny<•h
nawozów - tlumat·z obja ·
-<nia mi wis7.ąt·y obok napis:
„Dobre nawoicnlc poi,_ prowadzi do potiygl".
roześmiany

k

Wa • Tao - Żł'ń pro" adzi
mnie do fahrykl łoży . k kul kowyeh. 7..alntcre O\\ ły mnie
tu wit.'lk pła1·hty czerwonej
bibuły,
którymi wyklejontl
są wszy11tkle · dany korytarzy.

To nic jrst prc11ag·a nda, ta.k
mówią

Obok.

wydają

GENERAf, SZEREGOWCEM.~

mlodl'\ kr.bidy w biały1·h kl ·
tłach b dolewaj:\ do toj1\l'y<'l1
pr1.cd nam& porl'<•lanowych
(':i:arck herbatę . Rozmawia ·
my takżl' zgodnie •r. obyn·.aJem: najpit>rw o pogodzie w
Polsce l w C'hinad1, potem
o lmdmi pol11klcj I l'hiń kl<>J,
polem długo o labryr.e.
Mój rozmówe.a J<". t ?laliłę 
dyrtktora. Dyrektor wy.
Jechał na. wieś do pracy.
pcą

- Czy ma tam
pytam.

rodz.Inę?

-

- Nie. ro pro lu u nu
wszyscy pracownky urny ·towl spędzają jeden ml ·iąc
w roku na. pr1acy tlzyl'zncj.
JlotyC"t:V to prL de w 'lystklm
t1;w. kadry, tj. wyi.szy(')1 u rzędników.
Nas1. d)·rek1or
dwa tygodnie przl'1>racowal
w tlij tabryr<', a na na · tępnl'
dwa tygodnia pojochał na
wieś. Chodzi o to mówi
mój rCY1.mÓW('Q - aby kadry
nie odrywały 111M: od nta8. że 
by M.anowaly l umiały wykonać
każdą
prar·'!· nawl't
najclęż zą. Taka je t polityka na'lzl'j partii.
' awet 1w·
ncrałowll' <·o roku udają ·ię
do odlcgh-j jl'dnostkl, 1dzle
służą przez jcd<'n miesiąc w
charakterze zwyl1łcgo szercrowea.
ZA TYCU CO NA MORZU„.
/

Dnł

po

łoju

w

Talicnie

przcdągaj•\
. lę w ni · koił ·
ezonosć. ;\lróL 1>ru·kr oa. 30

11topni. .Te t ·m•hy, ale w Pt>·
łączeniu z silnymi wiatrami,
które S\\ ój pmP.ąkk biorą,
aż
gdzieś w pustyni
Gobi
stuje ii,: nil' tło wytrzymania.
l\famy prll'cici je:.J.l"le w ko1k ach potworne u1>ały AfryJU i południowej Azji. Jakie

EK

prezentuje Wam na

FIL!ffOłł'll'•

.,MIESZANKA

E

ś IAT

I

llE KAZDY
Ałł I OL-DOBRY•••
Wiele nt:zcklwnn l domy lów
popn.cdzalo ul{:.t1rnl<' :.Ir: JHI cno"' tl

k1 .iri.1c11

wcr&Jt

tUmu

V

LlkCCS

„Bll;kllny nmol", Po rnz pierncl 1p1ncj~
zrc.tLtzownnu
wszy
I l<.•nryl.;:n
p0\\'1..:s.:l
popullH"nCJ
„Prof<' or Unr;1t•• l\tunn,1
łut

2R

I,

ot.Inio·
tt'lch

D1<>-

11111-

·nJ
z

rerkL

h:

uj~

t'l

·lmn 1zj11lny
Jm\\ ntny pro! svr
Emil J n•
< •r1•ł go wc\wm: 3 nlngs).
W nowej, wspólc:-ze n J wcrnjl

71i~aliśmy

w „Mies:znnre" o renlizacji nowego

gn1nl<·aml

j< S'b-

Fran<'ji)

c.:z.<• bard1.l j

ugrunl•>wat

sv.~......

i<I

pv7.)<'J<: Wytwr'>rnia amcka ..P 1rnmount" p<;<łptilu z nim b nł7;<> korzy tny
kort„1kt na re:il·Z<1<'.1e trZ<.cil
z ktor~·ch pi •rwfilr1ow
zy, Vadim krt.'Ci właśn1t• w
J:zynJI '. lit dz.i<' to uw p'ilmal<>
ad pt<1cj.1
7 śn on.1
znl1uc. J pow<. • ,,1:.. nrn1Jl.a ·,
rykuń

I

AlC'c Guincss w nowej roli!
'l'ym razPm - w liłmi« Ca(„NiC'potr"?.Pbni
rnla Ih·cda
mogq ndcJŚĆ'', „Maslrntku").
Guint•ss grn role; szl'fa
bryty jsf{icj iirmy w IIavaniP,
na Kubil' - klei· dziwnym
· zosln.ic
zbiegil'm okolicz
r Srrvi<'c
agentPm Intel
liżnC' scni wplntany · t
Oc:t.ywiś
osć

wywiado1flllw.!"lliiildftrgo kupca poiron icznie i kobrytyjscy i frnnlwrd:i:o chwal<\ nowy
lC'C'da. Szczególnie wyOCl•niany jest dowcipny
st'C'nariusz saml'go Grahama
i urocza kreacja
Greena Guint•ssu.

filmu Mic liala Kalatcl'ou:a - „NH:WYSŁANY LIS'l'", z Tatim q Samujluwą i E11c1e11i11s.cm Urbaiisl'im w rolach glciwma wejść wkrótcr.
1k
.·t
1111clt. O/J<'c11ie fil
·ws.za zagranicz11a
1w l'krnny. Zapoit·
1ircmicra „LI. tu"
T'owu ej - fot
t.aktcryst ycz11 c dla

CUDZOZIEMCY WRZYMIE

-

GUIN ESS
AGENTEM I. S.

nktork11
szwr<.lzka
\\ysti:puJe
M11y J3ntt, jej partncn•m j t
niemi ck! nl<'or Cur<I Jtirr. ną.
„Anioł''
Niestety, 0<1111łodwny

Nierlatrno

święta

(.J)

FERNANDEL •••

kl"m
J-:dwnrd

nr· Y'll:V<!?.nym finsl <żys<.'r
Anwryk rnskl
kt•u·"ll"
Dmytryk,

111my

tllrnu „Z11 rrm: ty<"i,1"

str:

oknznl

<'l•·tk11wy. clm;.•dny styl
7.

Jo cphowl

poJ)r-tednlkuv.ti

nlll

µnn11~-

tn1cntern 'S\\ 10..

nic dorówn 11

vo11 St.emhcrg.

prnwlll
Jnko Lo'
ylwc!ltr:
!„leu jej
·u 111nr-ct11 rn.
lok we
n
Icny. C
os H(n1ch
swoich
wszystkich
maskil
nlt>ru~ho<nn
l limach pokrywu swe aklorskle ubc\st·
Si<'zt ·>lny
nktr>rzy. l\l 1y
<lf'mon. ·u I łud111 b

V.

20\\6<1

Brltl

o ...

1 nawet unoworzc~ntona \f'<"h·
- htu~··a. :-ilPfol"'l <•kran
nlk
- nic polrMlly tcl1nw" żyel 1 w
:wntyn1cntalny rum ns.

krowy,
ży j<1
Niech
wolność!
ZYJL'
niech
słowa,
pierwsze•
był,;
to
kt!>1·p wypowiC'dział FPrnnn·
clPI prz<'kroc:t.1·ws~y ! ! c < :
ril
l"rnn~ji \V filmis· .
p . . rowa
Ilc'nn Vnrneil
filmu
oh·1
i wic;zi<•1\' 1•
cl<'la był
grnny prze•·.
·s ,jego phoz~1.
kilel'm h
Postnn · ł c1rc i przckro, przy pomoc.}'.„
<"ZYĆ
pic;knym ltnil'ni·t
k ·
e. SC'enurius;1. filmu
n Vrrncil oparł nn 1111·
•czn.Ym wydarzrniu. VI
filmiP Fu;nandcl nosi im1c;
Antoine, :i:uś krowa Marge-

(JAW)

wpoLrzcbo ·a.n!~ n.'<ilizatorów
„Httwy" nn ko.<>tiumy i rokwiz.yt . W „J11tY.'J•• pod .'.lt„_
holt wood~
niton<!'lll" <>
Id ito uktora ail lY<."ZTI<'j bu1-'te<>vc ti.: v
dowy D<'l'rnn<"t1zk,1 Myl 11
,llrn
rnoni:oot. .'.lloż< c iii poct7.1wta<' :.-; 1>:rrt nQI'>C1ll na 7AI I 1c:zv.
nym :u<IJ<.:d ll·

•
'" iomna l<>WJ<'C?.n<'"<>
::ww1< I ]{i go

~h<•11tl.a

ł-'.Ulu.

r1„m •

z

Hr<.-cji
soc1wn1 rt.ym kich za 1»•'tkc">w.
mngazyny
7.c
prawa,
T.nna

aldi. r „C'in<""Cll.n • j;ik<) .i<~Y
n<:i n.a świ~•<:! mogły pokryć

państw

,„lovanka'•

.Jugo łov.i nkuch
pn<..'Z partyz.: n.
k=t<'kutrzymyw ni
Ni mcami, I« ,Jl1u1cjc\

ptt;<'lll
z~ony<"h

w
•. ko

film

tych
7~

ów z
il mu

laero\1mł

populm•,1y
ł>1I10 d•'
wł°''" proc!U<'('nt -

bvJ
!X'żysorcrn
Lmu n l1~.
J.!a.rtm Hllt (z .111,g<~ł;iw.l;,

wi<'k.<;Zo · (:

a
no

W<l

„SCIENCE -FICTION"

Zt1ko1\c7.ony 7.<>sfut
lwpr<><l11kc.·yj ny

\\"llX"huml,
o

ż.

z

\\'.<1p611:1111<.·v

o„~ta t.n :o

-

t•

.Juqoslawli

l'"Z11k.1j.1
obu

•

*

Pilmowcy

do filmu muzyczncoo
· 5'i;c~·
Maril?Jn Monroe 1 o!J,·
v roli uboui<'J cl11irzymj
!J
uje nagle niez11a uego
o
t
multim1 tollera.
,otąd ojclt

,.Mlllt1111llw1J<•rka", ud •
:>tki rc1nowe1. kt6ra 1

plenerów

kr~;<..'0-

\\'ł<>SZ<..'<:h.

rittc 1oW cywilu" wabi się
!)JEJ śclslosci doclnć
Dor.1.
t rzcba, ze w ·ku tek trndćiw
l'f'alizm:ji filmchv - chudn'\
Krowa
ni<' tylko ludzie.
Dora sd1uclla o całe 20 kg.
A. N.

•• • i KROWY

NOWE FILMY RADZIECKIE
• „

Na ckrnny kin 7.wl;izku

co
wchodzi
Racl..:lc kler.o
mic lqc kilka fil111i'Jw pro<i..ikcJi rad 'll'cklt'h w ·twi'1rni filmow •eh. Hz11cu,14q się
w oczy c.:r:h•1 1wjnowszl'j ra·

dzieckicj produkcji filmowej
jest różnorodnośc temntów w

twcircciw starszego
Iiłm11<'h.
młodszego pokolenia.

i

R 'Żyi.cr WPngicrow znkoń
czył n·alizacJ<; liłmu „Bałtyc
ki•• ni\ bo" wg powieści Czuknwslocgo. W licmych Ppizoduc-11 1·c·;d izaton:y ulrnzuj11
tnHhll' warnnki :i.yC'ia micsz1 a11cow otoczonego p1·zez
Niemców J.cningrndu. Wiele
:><'kWPm·j i tł I mu przPdsl a win
nicl>e:t.p1Pcznr>
nicslych:mie
lotników.
loty ruclziPckich
7.diGe1a plenerowe zrc, lizo·
wano nad jeziorem Ludoga,
j<•dynri wolrn1 drogą lticzqcą
w cznsi<' wojny zablokowany
1.cningrnd z zapleczem rud:dt·ckim.

•

*

•

Para reżyserska: Raszew·
:;ka i Bcrgunt<'r zrealizowali
11daptncjc;

filmową

znanej
„Ojco\\'lc i clzil'ci". Krytyka radzil'cka przyjc;la film bardzo
chłodno, zarzucaj<\C rcalizap<>wicśc1

Turgcnicwa

torom zubożenie treści dzieła Turgl'nicwa oraz. niejasny
i niruc.lolny montaż cpi1.odćiw, k!Ćlre w powie 'ci sq ze
• obq harmonijnie powiązane.

•

•

Z bardziej przychylnym
przy.i<;ciem spotkał sic: film
cl'narzysty FrC'jlit·hu i reży
sera Wo.inow 1 „Dla wszystko
fil h
czc

s

""!";"'"·
.

po
I•

m

•

Tw<\„,y
1i•la

l

o

·z

1

któ1·y podczas wojny slrncll
wzrok. Ni\•stcly, po wy jsci u
:r.e i;z.pitnla młody, p1·qsto.1nv
mGżczy:t.na traci nic> tylko
możność wltlzeni:i. Porzuca
go żona, w s:t.kolc dyrc>l<tor
stwarza wrogą mu ntmosfprę.
Jedym\ osobn, ktc„rn opkkujc sit; MikolajPm !tuki<> imic:
nosi bohalt·r filmu) jest zakochana w nim piel gniarl<a.
Dzięki mej, J .i op1ell' i miło 'ci miody n11uczycicl odzyskuje wian; w ludzi i ży
cic. Kumernlny ten iiim wyróźnin sic; dobrą reżyserlq I
grq głównych wykonawców:

Alesznlko.,..cj i Zul>kowa.

Nową

•

przePrz~I" a t~t!~rl ~~~~i~t~:~:

„Pionier
nowy film nmcrykański, który uknzuJt' pi<·1·\\' ;-,y lot czlowicka w ko. mos. Całn hisloria zos!ałn jednali; potraktowana W dość swoisty :;poW tl•maC'i<' naukowor-;c„b.
-fant astyczn~·m zabrak ło elc·
mcnt•iw naul·i - a powstała
wyt1wznie fant;1z.ia, zr<•sztn
w dośl~ podlvm gatunku. H\•:.i;yspr Hol)('r\ Day potraktował fabuł~ filmu jal o pre-

„Fnmkensteina·•: Na skutC'k
promic•niowanin kosmicznego
pilot wraca na Ziemie: jako
potwornr, p1·;;ernżuJ11cc monstrum .
Film Daya mn być oslrzc:i:eni<'m dla lych, klór:t.y chcą
tajemnice
w
wlnrgnąć
ws:t.echświatn. Morał znany i
typowy dla produkcji Hollywood„,

l·omedl:1 zrealizown-

ną przez filmowców gruziń

skich .iest „Kwiatt'k na niegu". ,Jej tytuł autorzy filmu
\\'\'\\'ocł~•l od bardzo r:t.nclko
n;smwc•go l<:wiatlrn wysolrnprzynosząc1•1·0
gc'ir:;l·i1•gu.
j<"go
s7.cz<; cie wytrwntvm
Bohn!Prcm
poszukiwnczom.
l ·on1•'cłii rcżysPT'll Mnnat.:adze
Jl' t zoolog z Tbilisi. bardzo
skromnv i spohijnv młodzie
niec. Al<' nawet nn krom·
nego i cichego trź przychodzi
,.kryska" - w postnci pięk
nP.J dzJr•wczvny. Oczywiśc-ic
Jak przystało na z:1kochanrgo
mloclziunn, porzuca on prucc;
naulwwą i -;zaleje z miłości
do pic;km•j dziPwczyny, ktora
pm•z11ł kowo drwi z zalottiw
miłosnyeh młoc!Pgo zoologu.
0C'7. •wiście 1in wspólne.I w.r·
cie c.zcc w gc'll'nch wszystko
I 01iczy sic; dobrzP.
Wic:l<szość

pll•n<'r<'>w filmu
w gór:ic.h Kau•
kazu. Dod;1tkowym wnlon'm
tej milc'.1 grul.ińskit•J kom<•dll

zrc>nłizownno

są

piosenki

Jrnmpozytora

Lugidzc.

A. NIESMIALEK

··~!oniae~~~!J$a~
podJllt; gatunek „sciPncr I ie·
l<•matyl<c; naukowot ion" -fantastyl':t.nq, Oto pokrotcc
treść lilmu ,,Tukmniczy wysłańcy".

.l<'dnn z planl't d:1lckiego
układu

słonceznego

zostaje
wyniszt·zon;1 nn skutl'k długotrwułc>j wojny atomowl'.i. Tylko ni<'Wi\'lkil'j 11czbit• mieszl<m'lców owt•.i pin·
n<'ly udało si<; unlknqć za·
głndy i u.1~ w rnkiecil' kosmicznPj, Grup.1 tych istot w gruncie rwczy zupełni<• do
ludzi podobnyt h - poszukuj ' wic;c innego globu, gdzie
by istniały sprzyjające wa!·unki, Wybór .ich pada na
zupełnlP

nas7Jl Ziemie;. Ziemianie ehęt
nic by może prą.i<;łi przybyszów, ale ci p1·óbujq opanować nusz glob przl•moc4, narzucić swol<" prawa i obycznje. W obliczu nl<'bczpiec.zPnstwa o.;klórnna ludność
tworzy jednolity !ront. który
jest w stanie przC'ciwstawić
si<: grnżbie podboju.
Japoński tllrn, wyświ<'lla
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DYREKTOR:

Ponieważ odpowiedział mi
Pan na p~·tanie „drażliwe" zadam
jeszc-re
dr..iżJiw„-ze.
Jak Pan ocenia program łó
dzki'? Czy ro!;: bieżący oznal'Za jakiś postęp w dziedzinie
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wia się baza odbiorC?a (a więc
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„l\lli:;dzy niebem a ziemią" (dorn'. od lat 14) prod.
czeskiej. Piątek, 25 grudnia_
„Diabelski "ynalazek" (dla mlodzie7.y) prod. czeskiej.
Sobota. 26 grudnia.
. „Dziein)' wojak Szwejk" (r. dubbingowany) prod
czeskiej. Niedziela, 27 grudnia,
„l\lój mąż Jest wspaniały" prod. fran<.'USkicj. Ponie28 crudnia,
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~dą miłn·:..ć. Na razie SAL U
za pomyiHny dla TPlewrzji, telewidzów i telepracowników rok 1 9 6 O.
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Po rozwaźe.niu wartnścf dydaktycznych t"j audycji nie
pojmuj<:, po co zakwalifikowano ją <In projPkCji telewizyjnej. Bo te! audycja ta - cho<!
reklamowana - n'·~ zani<' więcej ponad b a~zumnie
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nlet!"t:n-
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cja sztuki „Lizus".

być
ńowl'!p.
Jpi.foll tak to
"'ątplłwy,
zważywszy
Z" mlodzleż odbiera w-szystko dosłow
nie.
Cbci=loby się zawoła<!: - l\1111 Pa1istwo. przesta1icie karm.Io!
no.szą
mlodzlei „piroszkaml z
~szr.m".
Czy nfo moi;lit.y~ele
stworzyć
audycji mlDdzicloweJ,
opartl.'j na utworach znan~ Ph
i poczytnych autorów mlodzle:iow~·cb
powi„ścl, audycji przynajmniej uzasadnionych peda~ol?•"znie~ Takiej jak „Ania z
Zielonego
Wze:órza"
;11ont~o
mery•ego,
„Opowlrś<!
Wigilijna"
Dickensa.
lub
nadana
przez tł'ifm·izi<: lńrlzką adapta-

by pnmii:ta<', b
prntelewizyjne ogląda - w
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Fot. R. BESLER

mngą

być,

tolerowane.

Zamia~t

moim zda-

wzbudzić
zamilowanle
dzieci
do teatru
odst!'ęczają one od
sztuki i b°" zą 112asadniony uraz do teg'o rodzaju „twór-

rów,
nif'm,

manitarp.nm i piękna zaszczepia się mlodz',•iy ł>Ult brzydoty, zlego smaku I wypaeza się
pojęl'ie o sztuce z prawdziwego zdarzenia.
'
Abstrakcyjne formy audycji telewizyjn~·rb dla m!odzieźy lansowane przez nl.t'których silą
cych slę na Or;:'FinalnDś<! auto-
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LOT specjalizuje się ,,. konl'ert11ch rozrywkou-ych, importując w tym l'elu nawtt wykonawców z innych miast. NA
ZDJĘCIU: artyści katowiccy Ludmiła Jakóbczak i Olgierd
Buczek w koncercie reżyserowanym przez K. Oracza i J. Rze-

mlodziei.ową.

lewizja ma wielki" znaczenie
wychowa w cze, ,!etell cho:lzl o

widownię

również

A rn się podaje
mlodzlety
do obejrzenia 1 Poza nleliczn;··
mJ wyjątkami, zamiast filmów
OŚ\\J•ltowycb musi ona ogląda<!
albo lilmy
kukiP.lkowr,
albo
nieudolnie sklecone inscenizacje, albo potwornie
brz~·tUde
kukiełki,
na
któ~·eb
widok
dzieci dostają szoku.
Krytyczne
uwagi
n'•1 moi;ą
programu teleteatrzyku dla dzieci

ominąć

wizyjnego

próbą

„Ba\l'lac ~lę
chyba zasad:>

taka
powinna przyaudycji mlo-

uezyc!" -

Przestańcie rias karmić
·„piroszkami „z ryszem "

pi.-etensjonaloą

l\UKOLAJEW

(L.~1ź)

,;,"",:eać autorom
dzfeżowycb.

ALEKSY

•) . Anykill niniejszy druku'emy na zasadzie wolnej trybuny. Równocześnie zaprasz.amy
naszych Czytelników 1 Telew::dzów do W}'P0\\1adan1a ~lę w
rubrycr.
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SMACZNEGO

powie: Kolega (dyrel."lor prona'Ptowy): .S:"llACZ.l\'EGO:

terminir,
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Pan Tr:lr.wlznr ntł' r-:ez;, U
"-szy,tkie wymien'.1ne dania 20staną na pPwno
Wam podane,
albowir.m p. Telewizor wybral I
polecll to eo najsmacznll'jszc w
splsir. w raz~. i:dyby nit' poda-

pt.
„\'iolinek".
Priedostatn!a .
a:uycja „Vtolinka" byla·, '_li~.i-.

'\\iem

. Q:

stosowania
st-: poz ,)menr
dDroslej „stodoły"
lub .,Blm
Bomu'". Ckliwe plnsenlLI
rowane na . twóre.z<>VJ•
dla dorosłych w
1ł
I!,
lt'-letn'r.b
malechł·
odruchy protestu za~ u\-no
doroslycb jak i mlo~ety.

I.V

Oma wlajae proi:ranr- dz'.~ci(
to·mlodzleżowy
t•)C\>.:iZji moina śmiało za.n~-, -..ó.~ tu1er-11da bu-

t . -

..i

clzenlr. ze zam1;t.;»"

" ' -.

PAN TELEWIZOR ZAPOWlADA
NADTO:

WIELKA ZABI\ WĘ SYLWESTROWĄ (w domu, na
tzw. biald sali) w t:zwartek 31 grudnia.
„Ws21·stkle dzwony biją" (w'dowisko sensacyjne) KOBRA z Katowic.
,,Sylwestrowa estrada ril

„Rewia" film prod. franc., dozwolony ol'I lał 18,

,.Szopka noworoczm;.w,
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