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CEZARY LEZEŃSKI 

.:wiejski dworek. Dojechaliśmy do nfago drogą tak błotnistą 
- ws~>om1na Smigly - że konie z trudem brnęly naprzod, i:ł.e
chętme poddając się naciskowi lydek. Kwatera dowództwa dy
wizji. W ciągu kilku lat wojny każdy z nas minąl tyle dwor~w 
i dworkow wiejskich. Ktoś w ni.eh zawsze kwaterowai. W dzdzy
ste. je:ne1ne wieczery budziiy światłem swych szyb obrazy zaci
s_a, ciepła, syczącego samowaru i bialej pościeli. Kiedy ind-?iej 
witaly stru nego żołnierza wiewem kwitnących bzów i pieśnią 
l . 4c z de tteh gęat sadu. 

<;dz1eś, w jakimś dworku zabrzmial nad pie$ń słowiczą pięk
niejm1 śmzec,h kobiecy i w tym śmiechu zamknęl:.o się bez resztu 
1 wspom1.• enie kwitnących kwiatów, czysto~ć i przezroczystość 
powietrza.t ·i ciemny zarys wynioslych drzew, w których wierz
chotki wpla.taly się roje gwiazd. 

I oto jeszcze Jeden dworek. Tym razeM moja kwatera w przed
dzień marszu na Wilno w Wielkim Tygodniu 1919 r. Był 011 

mnw jszy od tylu. innycli, które wojr~:i wlqczyla w me wspomnie
n ia, biedny. jakiś nieśmiaty i cichy Ludzie zamieszkujqcy go 
byli tównież cisi , ni.e uderzali żadnym wybitnym 'rysem swego 
wyglądu . Dz · ś J' e mogę s6bie przypomnieć, czy byli młodzi, czy 
s,arzy. 

Dzień byt szary, mglisty, przejmujący chłodem. Jeden z tych 
dni, które najmilej spędza się i., ciepłym domu. Dzień taki ist
nieje po to, by p0glębić błogostan samopoczucia posiadających 
własne cztery cieple ściany i by napoić gJryczą bez miary nie 
mająr.ych wtasnego kąta. • 

Pogoda więc nie kusiła mnie do wyjścia. Scieżki, pokryte ze.
szloracznymi gnijqcymi liśćmi i ztmową pleśnią, nie zapraszały 
do przechadzki, p::;dróż zaś przebyta zapewne musiala zostawić 
po sobie st rudzenie. A jednak natychmiast po ,,załatwieniu spraw 
slui:bowych i po wydaniu rozkazó 1nrzucilem ptaszcz na ra
mzona i ruszyłem do ogrodu. Grabowa aleja doprowadziła mnie 
dJ altany, kolo której stalo kilku. oficerów. Mając ch'Ulilę w-0lnego 
cz!l.su wyszli . podob1ue jak ja, błądzić wśród wilgotnych drzew 
po oślizlych, miękkich dróżkach. • 

Jak ja wybrali się na szukanie Mickiewicza w jego ojczyźnie. 
Pochodzili podobrfe, jak ja, z byłego zaboru austriackiego. Każ

dy z nas mial w swej przeszłości mniej lub więcej czynny wspól-
udzial iv wielu gimnazjalnych uroczystościach Mi~kilitwiczowskich. 
Każdy z nas przy najrozmaitszych okazjach deklamowal, drżąc z 
tremy i wzruszenia, strofy Mickiewiczowskie. Gdy w latach chlo
pięcy.ch wymawialo się słowa tych strof, wyrazy tak bardzo bli
sk1e, takie dziwrfe proste i łatwe, a tak przejmujqce i najiątot
niejszq treść rzeczy zamykające, mialo się zmysłowe wrażenia 
czegoś pachnącego, jakichś ros4 okrytych konwalii, a równocześ
nie czulo się w ustach smak jakiegoś dojrzalego, soczystego o
wocu. 

Z czasem pojęcia i wrażenia wywalane tymi wyrazami coraz 
bardziej s ię rozszerzaly. Mickiewicz dawal nam slawa rn okreś
l eni e naszych mlodzieii.czych zachwytów, Jawal styl tym, którzy 
swą duszę budowali. Uczyl on nas Polski lepiej aniżeli jakikol
w iek nauczyciel historii. Mocą wielkiej poezji ożywial i napelnial 
prawdziwą treścią mdle, zwiędle frazesy podręcznika szkolr1ego. 
Tak bylo. . 

Litwa. byla dla nas Litwą Mickiewiczowską. Mickiewicza do
pełniał później Grottger i słusznie czy nieslusznie AndrioUi. Po
ezja M ickiewicza byla urokiem, któ'l'y wtargnąl w nasze życie, 
kwitl w latach górr.,ej : mlodości, mial przetrwać wiek męski ..i 
zwiędnąć w starości równocześnie z życiem jako mara poe~3z. 

Ale zdarzylo się, że oto my, rojący niegdyś w malopolsku:h 
zakątkach o Mi.ckiewiczowskiej Litwie, przybyliśmy dalekimi, o
kólnymi , żołnierskimi drogami do ziemi Mickiewicza. I wyszliś'ltlY 
w mglisty zmierzch między litewskie dnzewa wiązać poetycką 
marę z dotykalną rzeczywistością. 

Ten świerk ciemny to świerk Mickiewiczowski, jakiś , blady 
pierwszy wiosenny kwiat jest tym, o którym śpiewał Mickiewicz 
... Kaidy z nas mial to wrażenie, że dopiero tutaj maźe wyobra
zić s'i bie Mickiewicza takim, jakim byl on 1rzeczywiście, że do-
piero· tutaj można znaleźć wlaściwy stosunek Mickiewicza do ' 
spraw i rzeczy. · 

l nie wiem, kiedy serce bylo pelntejsze, a dusza górniej spo
w i. ta w plaszcz wielkiej poezji - teraz w wieku męskim, kor.~· 
frontującym marzenia z rzeczywistością, czy dawniej w mlodości, 
gdy usta po raz pierwszy zaczynaly ąię układać w ksztalt slów 
M'ckiewiczowskich". 

Kiedy młody generał przyzywa wspomnienia lat chło
pięcych i na równi wzruszają go przeżycia z Brzeżan co 
"Iotn~ść ducha Mickiewiczowskiego, prawie w tym samym 
czasie, w pierwszej połowie kwietnia 1919 roku, kapitan 
Wacław Jędrzejewicz, oficer łącznikowy Sztaoo _General-
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Widmo likwidacji krąży nad Lodzią. Czy jest wyjście z tej trudnej sytuacji? 

# 

ą ą pl 
MAREK KOPROWSKI 

Łódź ubożeje. Mam na my
śli kulturalne , oblicze miasta, 
choć, przypuszczam, nie tylko 
w tej dziedzinie życia da ' się 
zarejestrować widoczne, dot
kliwe ubytki. Jedne placówki 
likwiduje władza (Ośrodek 
Działań Twórczych), inne trze
ba zamykać, bo się walą (Fil
harmonia), jeszcze inne ledwie 
zipią, nie próbując wychylić 
się poza straszliwą zaścianko· 
waść (Łódzki Oś-rodek Polskie
go Radfa, a i Telewizja rów
nież), wytwórnie filmowe mało 
co robią z braku pieniędzy, 
poziom teatrów jest nędzny, 
najgorszy chyba w całym po
wojniu. W ostatnich, znaczą
cych, co by o nich nie mówić, 
wystawach nowej sztuki 
„Arsenał" i .. świeżo malowa
ne" - zabrakło przedstawi.cieli 
środowiska łódzkiego. Co się 
dzieje? Jeden Teatr Studyjny 
- w którym co§ d-0brel!o się 
dzieje - to zbyt mało jak na 
drugie miasto w Polsce. A mo
że . - jacy mieszkańcy, taika 
kultura? 

Ostatnio widmo likwidacji 
cOTaz śmielej straszy w po
mieszczeniach Studia Opraco
wań Film6w, czyli dubbin
gu. Oddział łódzki jest podpo
rządkowany na wszystkie spo
soby <;entrali warszawskiej. 
Instytucja ta istnieje od 1955 
r., choć za datę jego oow~+„ . 

nia moi.na ' uznać rok 1949, 
k iedy przy Łódz,kiej Wytwórni 
Filmów Fabularnych powstał 
Wydział Dubbingu, który · na
stępnie prz~kształcil się w sa
modzielną instytucję m~wą. 
W r. 1957 do Studia włączo-

• I arzwk1 

no redakcję .opracowań filmów -I••· ) 
w napisach 1 w ten sposób Y.. }? 
powstało jedyne w kraju spe- , ..... „., ..•... ,.· .. 
cjalistyczne przedsiębiorstwo 
onracowujące filmy we wszy-. 
stkich formach - w dubbingu, 
komentarzu I napisach. Od r. 
1959 Studio rozpoczęł.o współ
pracę z Telewizją. Realizacja 
dubbingu dla potrzeb telewizji 
wvma~ała całkowitej 7.miany 
metod pracy, technologii i . a
paratury. Wyasygnowano więc 
o~romne sumy na zakup no
we~o sprzętu. nauczono się no
wych metod pracy - wszystko 
p~ to. aby zaspokoić potrzeby 
nowee:o zleceniodawcv. Pod 
koniec lat siedemdzies!atvch, 
w ciągu rolc-11 realizowano w 
dubninitu 2on filmów dla. tele
wb:U i -z:.ledwie 4fl l'T'Zezna
c-io"v<"h 110 TOZt>OWS"Zechniania. 
w kinach. 

Skoro wymieniamy ilości, 
trzeba powied'Zieć i o jakoścL 
Ponieważ prac~ dzieli centrala, 
do opracowania w Łodzi tra
fiają obrazy gorsze albo ba~~ 
dzo trudne. Nawet z sern 
Dzieł. wszystkich" Szekspira, 

Warszawa wy~ra sobie 
Hamleta" ... Otella" czy· ,.Ro
~ea i Julię". podrzucając Ło
dzi mniej znane tytuły. Z 
kudniejszych realizacji rlosta
liśmy np. ,.Persewala 2 Walii". 
Kto oe:ladał, wie. jak trudne 
zadanie zlecono S~udiu. Wie 
również. jak się z tego łodzia
nie wvwiazali. 

Oficjalnie nikt 
Studia nie likwidu- 8 
je. Jednak decyzje 
centrali warszaw
skiej, posunięcia t~-

W życiu seksualnym mężczyini łatwo się podniecają 
i szybko osiągają satysfakcję. Kobiety za to doznają 
więcej rozkoszy. 

Napad korsarza Francisa 
Drake'a w drugiej połowie 
XVI wieku. 

MitROSLAl\VA SARBJŃ'SKA 

Trudno uwierzyć, że słynny 
korsarz ang\elski Francis Dra
ke napadł w XVI stuleciu na 
miastecZJko Riochaeha w Amery
ce tylko po to, żeby kilka wie
ków późni.ej Aureliano Babi
lonia ·mógł k<ichać się i spło
dzić dziedloo ze swą doitiką A
marantą Urszulą. Ale talk było 
napisane w genialnej przepo
wiedni Cygana Melquiadesa, 
który :mal taj_emną wiedzę No
stradamusa i przewidział wszy
stko aż do najbłahszych szcze
gółów. 

Niestety treść pergami•rtów 
:fylelquiadesa udało się rozszy
frować dopiero w momencie 
nieuchronnego upadlku rodu 
Buendiów i miasta Macondo. 

Wcześniejsze próby odczytania 
.i zrozumienia kończyły się fias· 
kiem. Nie tylko z pawodu nie
udolności i braku wytrwałości, 
lecz prz<!de wszystkim dlatego, 
że były przedwczesne. Mądrość 
- jalk heglowska sowa Miner
·wy - nie wstaje nigdy przed 
świtem. Ziiiwsze przychodzi za 
póimo . . 

„Kiedy filozofia o szarej go
dzinie maluje •IWÓj świat, wte
dy pewne uksztaltowar~le życia 
już się zestarzaio, a szarością 
o zmroku .U,e można niczego 
odmlodzić; mażna tylko coś 
poznać. Sowa Minerwy wylatu
je doi>iero z zapadającym 
zmierzchem". 

trzeba widzieć w całościo
wym planie i długim łańcuchu· 
ziawisk przyrodniczo-historycz
nych. Spowodował go jakiś 
ciąg przyczyn; a potem sam 
napad· wywołał określone skut
ki. Nie ulega wątpliwości, że 
gdyby nie bylo tego :napadu, 
to niektóre wydarzenia pot,o
czylyby się inaczej bądź w o
góle nie miałyby mie}sca. 

Huk dział i bicie dzwonów 
na tr•vogę tak bardzo wystra
szyły żonę pewnego kupca a
ragońskiego, że usiadła na roz
palonej płycie kuchennej. Przez 
to już do końca życia stała się 
bezużytecz,ną małżonką. W do
datku trapiły ją kioszmary sen
ne i dręczyła d:z.iwna obsesja, 
że jej ciiato czuć spalenizną. 

Z iycli względów ·kupiec a
ragoński opuścił z rodziną nie
szczęsne miast o i zamieszkał w 
zapadłej wsi daleko od morza, 
gdzie pewien Kreol uprawiał 
tytoń. Po jakimś czasie prapra
w nuc:zlka Aragończyka poślu
biła praprawnuka owego Kreo
la. A ;>ó:bniej potomkowie spo
krewnionych rodów, Urs:Zula i 
Jose Arcadio, zawarli ~ązek 

Collage: Grzegorz Gala-słńskł 

małżeński i zapoczątkowali hi
storię Buendiów i Macondo. 

Nie sposób więc zaprzeczyć, 
że napad angielskiego korsarza 
oraz wiele przypadków i zrzą
dzeń los1,1 wpłynęło na dzieje 
różnych ludzi i społeczności. W 
chwilach złości na swego mę
ża Urszula przeklinała godzinę, 
w której Francis Drake napadł 
na Riochacha, choć od tamte
go czasu minęło już trzysta 
lat. 

W przywolanej tu powieści 
Gabriela Garcii Marqueza 
wszystkie zdarzenia uwarunko
wane są przeznaczeniem. Losy 
poszczególnych postaci są z gó
ry określone. Ale bohaterowie 
w żaden sposób nie mogą ich 
poznać. Przyszłość jest nieod
gad.nion.'.l. Na końcu dopiero 
możemy stwierdzić, dokąd wio
dły sploty zdarzeń. Jesteśmy 
mądrzy po szkodzie. 

Czy przeznaczenie jednak na
prawdę istnieje? Przecież lu
dzie dokonują wyborów. Na 
przykład Amaranta w ostat-

. niej chwili dobrowotnie zrezy
gn01Wała z małżeństwa. ~ po 
samobójczej śmierci narzeczo
nego nie skorzystała 
również z drugiej o-
kazji. Z niejasnych 
powodów sama ska-
zała się na 
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stytucJe i zakłady pracy zlo 
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2 ODGLOSY 

W ubiegłym roku pisałem na 
lamach „Odgłosów" (nr 37) o 
charakterz.e narodowym Rosjan. 
Czytelnikom zainteresowanym 
tym problemem polecam szkic 
Joanna Kołogriwowa, który 
przedrukowal miesięcznik do
minikanów „W DRODZE'/ (nr 
8). 
· Joann KołogriW<l\V twierdzi 
że w świadomości Rosjan o~ 
gromne znaczenie ma stosunek 
do ziemi, poczucie jej wielkoś
ci. Charakter rosyjski w dużym 
stopniu został wyznaczony przez 
specyficzne podłoże geograficz
ne. 

„ W kraju bezkresnych dali l 
niewymiernych przestrzeni, 
kraju o surowym klimacie, bez 
żadnyc-h wewnętrznych i bez 
określonych zewnętrznych gra
nic geograficznych, szeroko ot
wartym na wszelkie możliwe 
najazdy, w człowieku łatwo 
kształtuje się świad<>mość jego 
własnej, fizycznej słabości i 
mamośei wszystkich jego 
spraw. Po co - myśli on 
gromadzić i zabiegać o to, co 
skazane jest na zagładę? Po co 
podporządkowywać się normom 
prawnym, które dziś coś zna
czą, a jutro stracą znaczenie? 
Człowiek instynktownie· przy
wiązuje · się do tego, czego mu ' 

· nie można odebrać". 
Rosjanie nie są tak przywią

zani do własności i wygód ży
ciowych jak ludzie Zachodu. 
Nie są wcale przekonani, że 
własność jest święta .. Ta nie
zalefoość ,duchowa jest t.ród
lem buntu przeciwko burżua
zyjnemu światu. Przy czym 
buntują się wspólnie rewolucjo
niści i reakcjoniści. 

Przyroda i historia przyzwy
czaiły Rosjan do cierpienia. 
Uznają oni solidarność w wi
nie i cierpieniu. Szanują i ce-
nią cierpienie. • 

W świadomości religljnej na
rodu rosyjskiego do~inuje idea 
powszechnego zbawienia. Wszy
scy razem mają się zbawić, a 
nie każdy osobno. W ten sposób 
myśleli również Wissarion Bie
li.ós.ki. Nikołaj Czernyszewski, 
Michaił Bakunin, Aleksander 
Hercen, Włodzimierz Lenin. 
Szukali zbawienia dla narodu 
i całej ludt.kości. Byli przeko
nani, że wszystkich trzeba u
wolnić od zła i cierpienia. W 
myśli zarówno wierzących jak 
i niewierzących Rósjan zako
rzenicny jest duchowy kolekty-
wizm. , 

Joann Kołogriwow podziela 
pogląd, że Rosjanin nigdy nie 
jest bez Boga. Zawsz.e b<>wiem 
jest z Bogiem lub przeciw Eo
gu. 

CHARAKTER 
·POLAKÓW 

Na temat polskiej świadomoś
ci narodowej warto przeczy'tać 
w krakowskim „ZDANIU" (nr 
9) esej Andrzeja Walickiego. 
Uważa on za fakt niewątpliwy 
pewne podobieństwo m!ędzy 
„Solidarnością", a staropolską 
demokracją szlachecką. Zwrócili 
też na to uw_agę historycy za
chodni interesujący się dzieja
mi Europy wschodniej. Norman 
Davies - autor dwutomowej 
historii Polski, która stała się 
bestsellerem - pisał następują
co: 

„Struktura organizacyjna «So
lidarności» jest dziwnie podo
bna do Sejmu i sejmików da
wnej R'Zeezypospolłtej. Wałęsa 

niczym staropolski szlachcic, 
którego przypomina tak niesa
mowicie, wydaje się rozumieć 
instynktownie, że głównym nie
bezpieczeństwem są absolutysty
czne pretensje władzy państwo
wej. Jeśli jest tak w istocie, 
to polska klasa robotnicza mo
że okazać się silą odradzającą 
polityczne tradycje demokracji 
szlacheckiej - tradycje, które 
przetrwały widocznie dwa stu
lecia ucisku". 

Andrzej Walicki przyznaje 
'rację tym, którzy mówią o 
skłonności Polaków do gloryfi
kowania swych klęsk. W przeci
wie1i.stwie do innych narodów 
- jak zauważył Czesław Mi
to~z - świętujemy nie zwy<:ię
stwa, lecz klęski. Podobny zwy
czaj mają Żydzi, ale to my, 
Polacy, zaraziliśmy ich kuiltem 
klęsk i cierpień. 

„Polskie gloria victis tak 
mocno utk,vilo 'v świadomośc·i 
zbiorowej, że zapomniano nie
mal doszczętnie, iż jest to od
wrócenie tradycyjnego vae vic
tis - maksymy. za którą stała. 
starorzymska praktyka suro
wego karania wodzów przegra
nych wojen. żydzi też otaczają 

kultem klęskę, któreJ dozna.Il 
od Rzymian pod Masadą. ale 
kult ten (jak twierdzi wielu 
historyków izraelskich) pojawił 
slę u nich dopiero pod wpły
wem tradycji roma.ntycznego 
patriotyzmu i1olskiego; przed
tem bowiem każda klęska., na
wet najbardziej heroiczna, trak
towana była ·jako powód do 
wstydu raczej. niż do chluby". 

Co jeszcze p1·z.ejęli pd nas 
Żydzi? Pięć lat temu prze.czy
tałem w „ZNAKU" (nr 2-3), że 
we współczesnym języku he
brajskim 11iemale są wpływy 
słowiańskie (bardziej jednak 
rosyjskie niż polskie). Oto dwa 

. z11amienne zapożyczenia: bala
gan - bałagan, chaltura -
chałtura. Na s<'..częście oba sło
wa my też zapożyczaliśmy cd 
in11ych, ale znakomicie się przy
jęły. 

• 
ŻYDZI W POLSCE 
LUDOWEJ 

W poprzednim wydaniu „PO
LITYKI" (nr 42) ciekawe 
wspomnienia opublikował Artur 
Sandauer. Przedstawia w nich 
własne spojrzenie na pierwsze 
miesiące władzy ludowej i sy
tuację obywateli pochodzenia 
żydowskiego. 

„Przy całej wielopartyjności 
faktyczną władzę sprawowała, 
czuło się wyraźnie, PPR (Pol
ska Partia Robotnicza), powsta
ła z połączenia dwu grup, róż
niących się i składem, i ogól
nym nastawieniem. W pierwszej 
- jak w , ogóle w przedwojen
nej KPP - znaczną rolę od
grywali ludzie pochodzenia ży
dowskiego, którzy uszli przed 
Hitlerem do ZSRR. Właściwa 
PPR powstała w kraju, Żydów 
«oficjalnych» tam wówczas być 
nie mogło. Byli jednak «nie
oficjalni», posiadający d<>bry 
wygląd, na, i aryjskie papie
ry. ( .•. ) 

Teraz przedwojenni pariasi 
wracali w glorii oficerskic!1 
mundurów. Hitler, okazywało 
się, nie dobił wszystkich, nie 
odwalił roboty do końca. Nie
dobici - nie byli w AK, nie 
mieli powiązań z Londynem. 
Cóż dziwnego, że cieszyli się 
zaufaniem władz? Przewa·~nie 

· zresztą byli to przedwojenni 
kol1luniści. Czemuż nie mieli 
być oddani ustrojowi, który ich 
równouprawniał? 

Równouprawniał jednak czy 
- faworyzował? Rewolucji w 
Polsce nie było. znaczna czt:ść 
narodu była nowym porządkom 
przeriwna. Czy robili dobrze, 
biorąc udział w spra.wowa.niu 
władzy, której większość nie 
uznawała za swoją? Prymas 
Hlond odmówił potępienia po
gromu kieleckiego, zarzucając 
Żydom «udział we władzach 
regime'owych», natomiast po
grom potępili zdecydowanie bi
skup częstochowski Kaczmarek 
oraz «Tygodnik Powszechny». 
Odczuwałem nader boleśnie 
fałszywość tej sytuacji, która 
miała w sobie coś z maskarady: 
byłem automatycznie szerego
wany po stronie przejmujących 
władzę. ( •.. ) 

Osoba moja budziła, czułem 
to przez skórę, pewne supozy
rje. Przychodziłem ze wscho
du, przychodziłem w mundurze, 
należałem do tych, o których 
wspominał Hlond. Z drugiej• 
strony od rozmaitych wielkości 
międzywojennych spotykałv 

mnie deklaracje przyjaźni, z 
których - tylko korzystać". 

I 
Artur Sandauer początkowo 

był oficerem bez stopnia. A 
później, w Chełmie przyznano 
mu stopień podporucznika oraz 
delegowano do .,Potski Zbroj
nej'' centralnego organu 
WP. 

O sytuacji Żydów w Polsce 
Ludowej pisze też Krystyna 
Kersten w bardzo opóźnionym 
miesięczniku „RES PUBLICA" 
(nr 5). Jej zdaniem, kwestia 
żydowska została wykorzystana 
w walce politycznej; najpierw 
między obozem rządtącym i je
go przeciwni-kami, a potem w 
obrębie obozu rządzącego. 
Większość społeezeństwa utoż
samiała władzę ludową z Zy
dami. Przez to zderzyły się dwa 
,,szyldy": Polak-~ntysemita 
żyd-komunista. 

„Dla przeciwników nowego 
porządku sprzężenie Żydzi -
władza, stanowiło dowód ob
cego charakteru tej władzy, jej 
antynarodowego oblicza. Przy
pomnę, że aby być uznanym za 
Żyda, nie trzeba było posiadać 
żydowskich przodków, wystar- • 
czało zasiadać w Biurze Poll
tycznym lub na fotelu ministe
rialnym. (.„) 

Propozycje częściowego eli
minowania osób p bodzenia ży
dowskiego miały uwierzytelnić . 
narodowy chara.kter władzy l 

odwr.Scić zarazem uwagę od 
istotnych problemów, przerzu
cając na Żydów winę za wszel
kie zło. Wydawało się to tym 
prostne, że wiele osób z owym 
piętnem żydowskim zajmowało 
w latach 1948-55 lub wc.ztś
niej ważne pozycje w iyciu 
publicznym, między innymi 
również w Prokuraturze Woj
skowej i w MBP". 

PRZYGNĘBIAJĄCA 
A,KTUALNOSC 

:Na po.siedzeniu plenarnym 
Sejmu PRL 19 września br. 
jedno z najciekawszych wy-
stąpień miał prof. Mikołaj Ko
zakiewicz (ZSL). Pełny tekst 
ukazał się w najnowszym 
,.DIARIUSZU SEJMOWYM" 
(nr 9). Zacytuję fragment, nad 
którym wai:to głęboko pomy
śleć: 

„Oto w roku 1790 przed u
chwaleniem Konstytucji 3 Ma
ja jeden z posłów mówił na 
Sejmie: «Chotlzi o to, żeby 
Rzeczpospolita zerwała alians z 
retoryką. a zawarła z logiką». 
Mógłby ten poseł sprzed :?OO 
lat i dzi~iaj w te.f sali Sejmu 
polskiego powtórzyć te słowa, 
trafiając w sedno naszych o
becnych niepowodzeń z refor
mą. Nie brakowało nam bo
wiem w ostatnich Jatach relo
ryki, pięknych przemówień, 
świetnyc.b artykułów i refera
tów. słusznych pomysłów i pro
gramów działania, a nawet 
wielu pojedynczych słusznych 
zmian i reform 'Zabrakło jed
nak wewnętrznej logiki podej-
mowanych reform. Zabrakło 
oaważnej konsekwencji we 
wprowadzal)iu w życie nowych 
zasad gospodarowania i rz"!
dzenia krajem. 

Można więc rządzącym tym 
krajem postawić ten zarzut, ja
ki w końcu XVlll wieku Stani
sław Staszic postawił szhch
cie polskiej. która jego zda
niem roJ;>ila ustami zamiast 
głową i ręka. Byłoby jednak 
niesprawiedliwością oskarhć o 
to tylko rządza.cych. Czyż w 
ostatnich Jatach do wielu In
telektu.a listów i naukowców, 
ekspertów. konsultantów nie 
pasuje .iak ulał krytyka wygło
szona w 150 lat później przez 
Bolesława Prusa 1>od adresem 
jak określał «klas inteligent
nvch, którym sie wydaje. 7e 
uie zawsze można coś zrobić, 
a le zawsze można coś wyga
dać». No i my także gadaliś
my. dyskutowaliśmy, konsulto
wau;.m-y, \ltOgnozowa.\iśmy, a. 
cza.s uciekał. Wy~ad'lć się dało 
bardzo dużo, zrobić liardzo nie
wiele. 

Ta trwałość cech Polaków do
. wodzi . że łatwitj jest zmienić 
ustrój niż charakter narodowy. 
1'ajwięksi. najświatlejsi oby-
watele wieku XVI, XYU, 
XVIII chłostali takie cechy na
rodowe, jak pycha, sobiepati
stwo, warcholstwo, samowola, 
prywata, przekupstwo, widząc 

w nich źródło wszelkiego zła i 
upadku Rzeczypospolitej. Dzi
siaj używamy tylko innych ter
minów. jak arogancja władzy, 
skłonność do anarchii, niepo
szanowanie prawa, znier1ZUlica 
moralna, bylejakość pracy. ko
rupcja.. kumoterstwo, ale istota 
przywar Polaków nie uległa. 

zmianil'. Czyż nie jest to przy
gnębiające?". 

INFORMACJA GUS 

Blaski i cienie naszej gospo
darki Pó trzech kwartałach 
1988 r. ukazuje najnowszy ko
munikat GUS wydrukowany w 
całości w organie rządowym 
.. RZECZPOSPOLITA" (nr 245). 
Wynika z niego, że nie słabnie 
gonitwa płac i cen. We wrześ
niu br. przeciętne wynagrodze
nie w pięciu działach gospodar
ki uspołecznionej (przemysł, bu
clow11ictwo, transport, łączność, 
handel) wynosiło 56,3 tys. zł i 
by.ło wyższe aż o 87,2 proc. w 
porównaniu z wrześniem ubieg
łego roku. Natomiast przeciętna 
emerytura i renta wynosiła 
28,l tys. zł i była wyższa -0 

56,5 procent. 

Należy pamiętać, że płace i 
ceny podlegają wahaniom se
zonowym. Pisze o tym w ty
godniku „POLITYKA" (nr 43) 
pt-ezes GUS prof. Wiesław Sa
dowski. Silny wzrost płac wy
stępuje corocznie na .jesieni, ze 
szczytem w grudniu, a relatyw
ny spadek w styczniu. 

E. L. • 

PYTAMY: 

Jaki hyl miniony tydzień? 

ZYGMUNT K'RZYSZTOFIAK - dy,rektor na· 
czelny Okręgowego Przedsiębiorstwa Przemysłu 
Mięsnego w Lodzi: 

- W pnedsiębiorstwie minął spokojnie, bez większych napięć. 
Skup i zaopatrzenie przedsiębiorstwa w &urowce było doore. 
Plan dostaw mięsa i wędlin dla Lodzi realizujemy z. wyprze
dzeniem, które w końcu minionego tygodnia wyąosiło 247 ton. 

W sobotę mieliśmy drobną „wpadkę", a mianowicie do sklept1 
w „Juventusie" samochód z mięsem dotarł dopiero na piętnaście 
minut przed jego zamknięciem. Pokazała to łódzka telewizja. 
Oczywiscie sprawę wyjaśnimy. 

Jak cbyba wszyscy, z uwagą śledzę posunięcia nowego rządu, 
w tym - dotyczące bezpośrednio rolnictwa i przemysłu spożyw
czego. Są one interesujące, ale ... Chciałbym doczekać chwili, kie
dy wreszcie pozwoli się nam działać zgodnie z założeniami re
formy gospodarczej. A do tego wciąż jeszcze, niestety, daleko. 
Sama demonopolizacja skupu i przerobu mięsa, przy zachowa
niu $ystemu kartkowego i sztywnych cen, niewiele moim 
zdaniem - zmieni, już choćby dlatego, że w jej wyniku mięsa 
nam przecież nie przybędzie. Uważam, że w naszej branży po
winna obowiązywać swobodna gra sił w dziedzinie kształtowania 
cen skupu żywca i wyrobów gotowych. I nie przemysł mięs
ny, ale handlowcy powinni odpowiadać za zaopatrzenie rynku. 
My zajmujemy się produkcją, a handlowcy niech kupują to, co. 
chcą, za ile i gdzie chcą. Wtedy dopiero będzie prawdziwa k-:>n
kurencja. Wbrew pozorom, tal)iej konkurencji z prywatnymi czy 
spółdzielczymi producentami wcale się nie boimy. Powitamy ją z 
prawdziwą radością. 

JAN BEDNAREK - naczelnik stacji PKP Lódź
-Fabryczna: 

- Jak zwykle największe kłopoty mieliśmy z utrzymani~m 
czystości.· Bo chociaż już od października ubiegłego roku, a za
tem wcześniej niż zapadła decyzja ministra obowiązuje u nas "a
kaz palenia na stacji, to nie wszyscy podróżni go przestrzegają. 
Trwają przygotowania do uruchomienia kas międzynarodo · 

wych. Prawie rok czekaliśmy na uzgodnienia w tej sprawie,. gdyż 
jest to związane z pobieraniem opłat w obcych walutach. Na 
szczęście ten etap mamy już poza sobą i myślę, że wraz z po
czątkiem nowego roku powinniśmy już ;acząć normalną sprte
daż biletów. Jeśli otrzymamy cztery obiecane nam dziurkarki 
elektroniczne, wkrótce też otworzymy dwie nowe kasy, co z pew
nością przyczyni się do skróce'nia kolejek, a i nam ułatwi pracę. 

Jeżeli chodzi o wydarzenia w kraJu, to z uwagą śledziłem 
przebieg narady w Ursusie, na której szczególnie podobały mi się 
wystąpienia wicepremiera Patorskiego i nowego ministra prze
mysłu. Wilczka. Były bardzo obiecujące. Pozostaje jeszcze py
tanie, czy rządowi premiera Rakowskiego uda się zrealizować 
wszystko to, co sobie zakłada. Jestem tu bardzo ostrożnym op
tymistą, gdyż zapowiedzi zmian było już wiele, zaś konkretnych 
działań - stanowczo za mało Ot, choćby problem walki z biu
rokracją. Od jak dawna się o nim mówi! A wyniki... U nas na 
przykład idzie to w kierunku_ zmniejszenia ilości etatów, ale 
nie - zmniejszenia ilości papierków, których wciąż jest - moim 
zdaniem - za dużo. Sądzę, że kolejność powinna być raczej 
odwrotna: najpierw mniej papierków, potem - ludzi. 

Prof. LESZEK WOJTCZAK - rektor Uniwersy
tetu Lódzkiego: 

- Sytuacja na Uniwersytecie Łódzkim, jak i w innych. uczel
niach, jest pochodną tego, co aktualnie dzieje się w kraju. Wszy
scy czekamy więc w napięciu na rozwiązanie wielu istotnych 
problemów, w tym oczywiście szczególnie tych, które dotyczą 
funkcjonowania szkół wyższych. Liczymy, że samorządność uni
wersytetu będzie wreszcie rzeczywista, nie zaś fikcyjna. Przygo
towujemy się do zmiany ustawy o szkolnictwie wyższym, która 
to zmiana jest jak najszybciej potrzebna. W poprzedni ponie
działek na przykład na zjeździe księgowych żywo dyskutowana 
była sprawa samod7.ielności finansowej uczelni. To bardzo wat
na kwestia, ponieważ trudno zrobić coś ze związanymi rękami, 
a jako rektor czuję to bardzo często. 

W minionym tygodniu odbywały się też spotkania i zebrania, 
na których zarówno studenci, jak t pracownicy omawiali prob
lem samorządności studenckiej. Tu również wiele musi się zmie
nić i chyba wszyscy jesteśmy tego świadomi. Na razie riasza 
młodzież wykazuje dużo rozsądku i rozwagi, co przyjmuję z za-
dowoleniem. · 

Notował: PA WEL TOMASZEWSKI 

W· -najbliższych 
numerach ,,o·dglgsów" 

• 

- 18 czerwca. 1945 r. przed Kolegium Wojskowym Sądu Naj
wyższego ZSRR w Moskwie rozpoczął się proces_ przywódców 
polskiego podziemia. W śledztwie zapewniono szesnastu Polakol1l 
warunki lepsze niż iQnYm wieżniom. Proces był doskonale przy
gotowany - artykuł EDWARDA GRZĘDZINSKIEGO. 

- Jest tytanem pracy. Zaczyna dzień przed szóstą a kończy 
dobrze po północy. Ma czas wypełniony co do minuty. Złośliwi 
tlyierdzą, że celowo urodziła bliźnięta, żeby nie tracić dwukrot
nie czasu na to samo - o życiu i dokonaniach Margaret Tha
tcher pisze WIKTOR WYSZYWACZ. 

- Jego matka urodziła dwanaścioro dzieci, co wówczas było 
rzadkoś~ią, ale przeżyło tylko sześcioro. Ojciec był drobnym col
nikicm, przywędrował na Lubelszczyznę z okolic Tarnobrzega -
pierwszy odcinek szkicu LUCJUSZA WŁODKOWSKIEGO o Bo· 
leslawie Bierucie. 

- Na placu przed stołówką gromadzi się około 600 osób. Wie
lu studentów stoi w pootwieranych oknach sąsiednich akademi
ków. Wiec zorganizował łódzki NZS reportaż MARKA 
BŁASZKOWSKIEGO. 

- Od kilku miesięcy nie obsadzone jest jedno z najbardziej 
eksponowanych stanowisk w Łodzi. Nie skutkują prośby, ani 
nalegania. Nie kuszą spore pieniądze. Nie pociąga splendor wła
dzy - reportaż ANDRZEJA GĘBAROWSKIEGO • 

- Spojrzałem na handlarza z nienawiścią i nagle z całej si~y 
cisnąłem w niego talerzem. Ugodził go . pr.osto '': głowę, Ja 
natomiast wziąłem nogi za pas. Nawet ~1ę me ohemałem. Wy
dawało mi się, że go zabiłem - tak pisze NAGUm MAHFOUZ, 
tegoroczny laureat Nagrody Nobla. 

- Co się wydarzyło w tym wysokim i czystym jak krema
torium gabinecie, kiedf wyczytano moje nazwisko? Młody lej
tnant, rozkoszując się, wypisał przepiękny naka:a aresztowania 
opowiadanie BORYSA JAMPOLSKIEGO. 
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· śtatnio wszyscy mó-

0 
wią Przede wszy
stkim o okrągłym 
stole. Odnoszę nie
kiedy takie wraże

. ·nie, że fakt, iż przy 
tym stole usiądzie kil.ka osób 
i rozpocznie między sobą różne 
rozmowy, zmieni nam i tak 
nięłatwą sytuację. Czyżbyśmy 
znów oczekiwali cudu - tym 
razem za póśrednictwem stołu? 
Słucham i czytllm wypowie

dzi różnych ludzi, o czym -
ich zdaniem - powinno się 
rozmawiać przy okrągłym st<J
le. Młodzież powiada, 7.e przede 
wszystkim o ich szansach ży
ciowych. Studenci chcieliby, aby 
im stworzyć nowe warunki do 
zrzeszania się, jakby to był 
ich największy kłopot . Rolnicy 
powiadają, że przy okrągłym 

stole trzeba rozstrzygnąć przy
szłość rolnictwa. zdjąć z niego 
krępujący gorset przepisów. u
real0nić ceny za środki produk
cji, równorzędnie traktować rol
nika 'indywidualnego, spół
dzielczego i tPgo r. PGR. Rze
mieślnicy ocze).<ują poprawy sy
tuacji rzemiosła. Pedagodzy 
cświaty, a wszyscy razem 

Z tej .ziemi'. 

przeróżne MnakOtyki? 'Ńie są
dzę. W czym więc rzecz? 
Pełne są usta i pełne łamy 

pism nadziei związanych z o
krągłym stołem. Powinno to 
zmusić do refleksji, do zasta
nowienia. Może najpierw o tym, 
że do tej pory nie usłyszałem, 

ani nie przeczytałem wypowie
dzi, która byłaby przeciwna ini
cjatywie gen. CzesJawa Ki
szczaka. Zdarzają się wpraw
<lzie nieśmiałe obawy, aby ca
łej tej spr;awy nie przegadano, 
że zbyt długo trwają przygoto
wania, że się niepotrzebnie 
rzecz przedłuża. Ale tych, któ
rzy byliby przeciw, którzy pu
blicznie powiedzieliby, że nie 
widzą w tym sensu, takich nie 
widzę. o takich nie słyszę. Czy 
to znaczy, że ich nie ma? Nie 
sądzę. Są, ale wolą się nie wy
chylać Zawsze zresztą zdarzają 
się ludzie, którzy programowo 
są przeciw. 

Uv,ragę moją zaprząta jednak 
zupełnie coś innego. Jeśli tylu 
ludzi ma tak wielkie i ważne 
nadzieje na przyszłość i wią
że je z okrągłym stołem, to jak 
wobec tego speh'1iają swoją 
rolę istniejące do tej pory róż-

LUCJUSZ WLODKOWSiK:I 

oczekują poprawy gospodarki. 
Związkowcy spodziewają się, 

i.e przy okrągłym stole rozsądzi 
się sytuację ruchu związkowe
go. Jedni są za pluralizmem, 
inni za pluralizmem ograniczo
nym, bo nie w zakładzie pracy, 
a Jeszcze inni przeciw pluraliz
mowi. Mało kto mówi o spra
wie - moim zdaniem - naj
ważniejszej: reformie systemu 
politycznego. 

Gdy słuchałem rolników dy
skutujących przed mikrofonami 
Pol&kiego Radia o świetlanej 
przyszłości rolnictwa, przed któ
rym nikt nie będzie zapalał 
żadnych świateł, bo zostanie 
ono wreszcie ustanowione na 
racjonalnych podstawach, któ
re będą sprzyjały jego rozwo
jowi, to W-yobraziłem sobie 
sklepy spożywcze pełne różno
kolorowych op a kowań, w któ
rych ' ukrywać się będą naj
przetóżniejsze pyszności, o ja
kich teraz nam się tylko snJ. 
l wszystko to będzie rotmaitego 
pochodzenia. Wyobraziłem też 

, sobie zakłady graficzne te opa
kowania kolorowe produkujące 
i g!'afi:{ÓW, którzy te przepiek
.nie projektują Wyobraziłem so
bie wiej~kie podwórka czyste i 
zastawione kolorowymi maszy
nami, które nie mokną i rdze
wieją na deszC'zu, tylko stoją 
zakonserwowane pod daszkami. 
Cói za p;ekny obraz mi się z 
mojej fantazji wyłonił. Czyż 

nierealny'? Jak '13jbordziej . Iluż 
dzied7.inom produkcji i iluż lu
dziom poza wsią może dać za
trudniPnie zdrowe i dobrze roz
wijające się rolnictwo. Dlacz~
go zat.em nie dajp? 

l to wc;zv~tko ma się zmie
nić dzięki tr;>mu, że różni ludzie 
za>:ądą rn okrnglym stołem i 
sprezen1\lją sobie wzajemnie 
różne racje Ogromny musi to 
być c;tół. aby wszyscy się tam 
żmid::ili i aby wszyscy mogli 
swoje rac.ie przedstawić. Czyż 
my do tej pory tvch racji nie 
zn1my? Czyż iesteśmy przech\;t 
ni temu, aby w ~klep~ch póJki 
pełne były kolorowych i pięk
nych opakowań zawierających 

ne formy przedstawicielstwa 
ludu pracującego wsi i miast. 
Albo odwrotnie; miast 1 wsi. 
Konstytucja przecież mówi wy
raźnie: „W Polskiej Rzeczypos
politej Ludowej wladza należy 
do ludu pracującego miast i 
wsi". I dalej: „Lud pracujący 
spra.w!lfe wladzę państwową 

przez swych przedstawicieli, 
wybieranych. do Sejmu Pol
skiej Rzeczypospolitej Ludowej 
i do rad narodowych w wybo-
rach powszech.nycli, równych, 
bezpośrednich, w glosowaniu 
tajnym" Konstytucja mówi da
lej o miejscu 1 roli partii poli
tycznych, o celu działania pań
stwa, którym jest ,;rozwój 
twórczych sil narodu i każdego 
czlow{eka, coraz lepsze zaspo
kajanie potrzeb . obywateli" i 
wreszcie stwierdza, że PRL 
„zapewnia obywatelom ucze
stnictwo w Tządzeniu i popiera 
rozwój różnych form samo
rządności ludzi pracy". Konsty
tucja zatem zakłada, że każdy 
obywatel w interesie własnym 
i społecznym może i powinien 
brać udział w rządzeniu, aby 
nam wszystkim żyło się łatwiej 
i lepiej. Gdybym nie znał prak
tyki, mocno dziwiłbym się, po 
co nam do tego jesz.cze okrągły 
stół? A prze-cież jest potrzeb
ny. 

Wniosek zateµt prosty, że sy
stem rządzenia sbworz-ony na pod
stawie Konstytucji nie spraw
dza się w praktyce na tyle, 
aby ludzie mogli nie tylko mó
wić o tym, co ich boli, jak i 
co potrzeba naprawić na tym 
wcale nie najlepszym świecie, 

'-lle żeby to również wpływało 
n'3 "praktykę, żeby ją doskona
liło. W mówieniu, zgłaszaniu 

postulatów, wniosków, wzajem
nym zapewnihniu że od jutra 
będzie lepiej, osiągnęliśmy o
gromny postęp i mamy trwały 
dorobek. Gorzej jest z prak
tyką. Nie przystaje ona do teo
rii. Toczy się własną drogą, 

którą cora1 mniej ludzi ak<:ep
tuje. Nailepszym teg<J przykła

dem są rolnicy Ale przecież 
nie tylko oni. RóbotI'licy :rów-
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mez chcą decydować o losie 
fabryk. Czterdzieści parę lat 
temu robotnicy wzięli fabryki 
we własne ręce, odbm:lowali je 
i uruchomili, często nie pytając 
o zapłatę. Rozumieli, że jest to 

. ich. Później im ich fabryki 
faktycznie zabrano i... upań
stwowiono, choć teoretycznie 
nazywa się, że oni są nadal 
ich właścicielami. Ale oni chcą 
być współwłaścicielami tych 
fabryk, a nie tylko tak się na
zywać. 

Nie jesteśmy na przykład za
<lowolf'Oili ze stanu służby zdro
wia. Pracownicy tej śłużby u
ważają też, że sposób admini
strowan~ nią nie jest najlep
szy. Uważają, że powinny pow
stać Izby Lekarskie, poprzez 
które służba zdrowia mogłaby 
wpływać na swój rozwój, kom
petentnie kształtować swoją 

przyszłość. Powstaje nawet u
stawa w tej sprawie. Ale ustaJ 
wa, kształtowana prz:ez admi
nistrację, budzi już dziś za
strzeżenia, że samorządność w 
.służbie zdrowia będzie . ograni
czona, .a zatem niepełna i przez 
to nie spełni swego zadania. 
Administracja bowiem boi się 
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sprawy służby zdrowia oddać w 
ręce służby zdrowia, a powin
na popierać rozwój samorząd
ności. Ba! Tylko ten rozwój 
po<lważa interes· administracji. 
Broni więc ona swojego intere
su wbrew interesowi społecz

nemu. I nie ona jedna. 
Z dużym niepokojem obser

wuję to, co dzieje się w śro
dowisku studenckim Uniwersy
tety, a szerzej wyższe uczelnie, 
zai.vsze były miejscami niepo
koi, „wolnomyślicielstwa", gry 
różnych sił politycznych. Trze
ba to przyjąć jako rzecz realną 
i nie wydziwiać na młodzież, 
gdyż jest taka, jaką ją wycho
waliśmy Pracownicy wyższych 
uczelni z taką młodzieżą mu
szą pracować, a nie z taką, ja- · 
ką chcieliby i" woleli mieć. Ist
nieje rzeczywistość i wyobraże
nia o niej. Kierować się trzeba 
zatem rzeczywistością, a nie 
wyobrażeniami. 
Aliści studenci również mają 

<lo czynienia z rzeczywistością i 
wyobrażeniami. Odnoszę takie 
wrażenie, że część z nich bawi 
się w politykę w świecie wy
dumanym przez siebie. A to 
żawsze grozi przykrymi rozcza
rowaniami, gdy wyobrążenia 
zetkną się z brutalną rzeczy- . 
wistością. 

Rozumiem, że wielu stucen
tom, nie odpowiadają istniejące 
organizacje mlodzieżowe i dążą 
do stworzenia nowych. Nic 
nowego pod słońcem. Istniejące 
organizacje były tak dokład

nie i doskonale „reformowane" 
i przebudowywane, że wpadły 
w tak głęboki kryzys, z które
go być może się nie podniosą. 
Ale byłbym przeciwny ich roz
wiązywaniu Bo to najłatwiej
sze. Czy na wyższej uczelni nie 
może istnieć obok siebie kilka · 
organizacji młodzieżowych? 
Czy te organizacje nie mogą 

z sobą współpracować? Jedno 
jest wszakże dla mnie pewne: 
młodzi chcą sami o sobie de
cydować i istniejące formy 
wyrażania takich decyzji nie 
spełniły swojej roli. 'l'ak zresz
tą, jak i w innych dziedzinach. 

Zastanawiam się nad takim 
problemem: czy gdyby posło
wie na Sejm PRL utrzymywali 
z wyborcami stały i właściwy 
kontakt, to czy potrzębny był
by okrągły stół, czy też wy
starczyłyby debaty sejmowe, 
na których nie tylko mówiono 
o tym, co ludzi gnębi l czego 
oczekują od swoich wybrańców, 
ale zastanawiano by się również 
nad tym, jak naprawić ustrój 
polityczny Rzeczypospolitej. Bo 
to, że wymaga on naprawy, nie 
ulega wątpliwości i wiemy .o 
tym od dość dawna. Sądzę, że 
z tej właśnie niesprawnosc1 
biorą się nasze kryzysy i dla-
tego tak c:llugo trwa ostatni 
kryzys. . 

Niektórzy powiadają, że· gdy
by nasze stoły - o różnych 

kształtach - były suto zasta
wione, to nie byłoby potrzeby 
ustawiania okrągłego stołu. 

Boję się, że to daleko idące 

uproszczenie, od lat zresztą 

powtarzane Sytuac ja gospo-
darcza ma niewątpliwy i decy
dujący wpływ na nastroje spo
łeczne, ale poprawa tych na
strojów leży nie tylko w po
prawie sytuacji gospodarczej. 
Tej poprawy bowiem nie da 
się osiągnąć bez reform poli
tycznych. Od tego trzeba za
czynać. Do takiego wniosku 
doszli również Jugosłowjanie. 

Tak myślą w ZSRR Estończycy, 
wprowadzając u siebie intere
sujące reformy polityczne. Po
dobnie postępują Węgrzy T jeśli 
okrągły stół potrafi znaleźć" 

sposób na szybkie dokonanie 
reform polityczny<;h, osiągnie 
powodzenie. 
Słuchając · lub czytając nie

które wypowiedzi odnoszę wra
żenie, że ich autorzy skłonni 
są mieć pretensje do wiatru, 
że wieje, do <leszczu, że pada, 
do tego, że po jesieni nadchodzi 
zima i tak dalej. Nie potrafią 
dostrzec w otacz.ającej rzeczy
wistdci logiki i porządku, choć 
przyznaję, bywa on niekiedy 
nieprzyjemny i pełen sprzecz
ności. Odnosi się to do sposo
bów Widzenia opozycji. 

Po pierwsze - jak JUZ 

miałem okazję pi sać - opozy
cja jest tworem naszej rzeczy- · 
wistości. Stalmowski porządek 
zbankrutował i rodzi się coś 
nowego, czego nawet nie jes
teśmy w sta•nie. dokładnie prze
widzieć. Jako natl)ralny wynik . 
rozwoju sprzeczności, pojawiają 
się różne tendencje polityczne 
rodem z minionej przeszłości, 
a więc tak chadeckie, jak i en
deckie, a obok tego s-ocj11lgęmo
kraty<!zne. Ten · stan: '· rzeczy 
wpłynie równięż. pa 2',J'l'ti~Jl? w 
samej 'p'artii - · 'w PZPR;' która 
w nowej sytuacji politycznej 
musi określić swoją tożsa.mość. 
Dotyczy to również ZSL i SD. 
I ten proces, choć powolny i 
mało jeszcze widoczny, do'.rn
nuje się. Im szybciej ,dokona 
się, tym będzie dla nas lepiej. 

Trzeba zatem - po drugie -
opozycję traktQwać jako · coś re
a In ego i nie obrażać się na nią 
że jest, bo to postawa bez sen~ 
su i szkodliwa. Po trzecie -
trzeba uczyć się prowadzić z 
opozycją walkę polityczną, 

wspólpracuiąc z nią jednocześ
nie. Dlatego potrzebna jest par
tiom wyra~na tożsamość, bo 
tylko posiadając ją można to- · 
czyć walkę polityczną. Po 
ci:warte - trzeba przygotować 
się do nowych wyborów, w 
wyniku których opozycja parla
mentarna stanie się rzeczywis
tością. Wtedy · już - ' mam na
dzieję - nie będzie potrzebny · 
kolejny okrągły stół. 

Stół ten widzę ogromny, gdyż 
coraz więcej ludzi składa na 
nim swo'je nadzieje i oczekiwa
nia. A przy tym stole - my
ślę - trzeba na początek za
łatwić sprawę najważniejszą: 
przyszły kształt ustroju poli!
tycznego, który pozwaJalby lu
dziom nie tytko wyrażać swoje 
nadzieje i zastrzeżenia, ale też 
i przede wszystkim decydować 
o przyszłości socjalistycznej 
Polski i ich samych. żeby 
stwierdzenie konstytucyjne o 
zapewnianiu uczestnictwa w 
rządzeniu i rozwijaniu samo
rządności nie było pięknym, ale 
tylko teoretycznym założeniem. 
A o wszystkim · decydowali 
wszystkowiedzący i wszystkomo
gący urzędnicy. Jeśli rozmowy 
przy okrągłym stole doprowa
dzą do reform politycznych, to 
powstaną również warunki dla 
spełnienia oczekiwań robotni- . 
ków, górników, rolników, stu
dentów, rzemieślników, nau
czycieli, lekarzy i nas wszy
stkich, bo od nas to będzie 
zależało. Czego sobie i wszy
stkim z całego sevca życzę! 

. •."' 
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Paradoksy gospodarki 

Otwarte ezy 
zamknięte drzwi? ... 

Pr?blem funkcjonowania obcego kapitału w formie firm za. 
gran;cznych tra~towany jest w polskiej praktyce gospodarczej w 
sposob zgoła dziwaczny. Z jeonej strony wiadomo przecież że w 
;.varuąkach dramatycznej sytuacji płatniczej gospodarki nar~doweJ 
1 wygłodzonego rynku wewnętrznego, administracja centralna nie 
pow1~na. w za.sadz!e ograniczać rozwoju działalności gospodarczej 
pod1:m,otow zagranicz~ych w Polsce. Szansa rozszerzenia dostępu 
~o zr~)deł_ no~o~zesneJ technologii, organizacji i zarządzania, mo
zl! wosc ozrwi.i:;nia . eksportu pop:~ez wejście na nowe rynki zbnu. 
poprawa Jakosc1 1 nowoczes.nosc1 wyrobów na rynku wewnętrz
nym, to podstawowe ąrgumenty przemawiające na rzecz stoso
wania polityki „otwartych drzwi" dla kaoitału obcego. 

z drugiej" jednak strony - organy administracji centralnej 
utrudniają rozwój. wspólpmcy gospodarczej naszego kraju z za
granicą, tworząc liczne biurokratyczne i fiskalne bariery dla na
pływu kapitału zagranicznego do gospodarki polskiej. Wskutek 
tego .Po.Iska stano.wi dla kapitału zachodniego jeden z najmniej 
atrakcyJnych kraJÓW na obszarze RWPG . Jeśli w najbliższym 
czasie pie nastąpi gruntowna zmiana w polityce rządu wobec 'za
graniczn?'ch inwestorów, to gospodarka narodowa ponosić. będzie 
coraz większe straty wskutek utraconych okazji na zwiększenie 
podaży potrzebnych towarów i usług. 

Kilka f!1ie~ięcy temu rząd przedłożył Sejmowi · PRL projękt 
Ul>tawy o działalności gospodarczej z udziałem przedsiębiorstw 
zag.ranicznych. Ustawa ta, po uchwaleniu jej przez Sejm, zastąpi 
dwie ustawy dotychczas reg~lujące tę dzlałalność, a mianqwic;ie 
o zasa?ach prowadzenia na terytorium P~L działalności gospo
darcze) w zakro"sie drobnej wytwórczości przez zagraniczne oso
by prawne i fizyczne (tzw. ustawa polonijna) oraz · o sp6łkach 
z udziałem zagranicznym. . 
~iestety -:- projekt nowej ustawy nie proponuje rozwifizań, 

ktore zapowiadałyby przełom w obecnej polityce wobec firm za
granicznych. Kuriozalną re11ulacją jest wprowadzenie do ·ustawy 
postanowienia, w myśl któr ego pełnomocnik rządu do "spraw 
inwestycji zagranicznych ma prawo decydować, na podstawie 
swobodnego uznania, komu należy wydać lub zabrać zezwolenie 
na prowadzenie działalności gospodarczeJ w Polsce. Stwarza to 
olbrzymie pole dla .działania urzędnirzej arbitralności, rodzić qę
dzie manipulację kryteriami oceny i korupcję. 
Ciekawostką prawniczą jest równ:eż propozycja, aby odmowa 

wydania zezwolenia nie podlegała zaskarżeniu do sądu adminis
tracyjnego. Jest to regulacja pogarszająca warunki żakładania 
firm zagranicznych; dotychczasowe przepisy zezwalają na zaskar
żenie decyzji odmownej do sądu. A więc zamiast otwierania 
drzwi dla przedsiębiorców zagranicznych, proponuje . się przymy
kanie owych drzwi. Pozostaje to w jaskrawej sprzeczności z 
częstymi deklaracjami rządu w sprawie tworzeni:;t korzystnych 
uwarunkowań dla zagranicznego biznesu. 

Na tle rozwiązań stosowanych w innych krajach socjalistycz
nych krytycznie należy ocenić regulacje podatkowe. zawarte w 
projekcie omawianej ustawy. Pr:zede Wszystkim zbyt wygórowana 
jest stopa podJtku dochodowego, wynosząca 40 proc. zysku. W 
wielu krajach socjalistycznych opodatkowanie zysku jest h
godniejsz.e: w Związku Radzieckim - . 30 prnc„ w Chinach .:_ 
33 pl'oc. (w niektórych okręgach nawet 15 proc.), Ustawa. prze
widuje ulgi podatkowe z tytułu eksportu. Za każdy 1 proc. war-

. tości eksportu w relacji do wartości . p.:'odukcji sprzedanej lub 
usług .firma otrzymałaby ulgę w wysokości 0,3 proc. Jednakże, 
aby uzyskać ową ulgę. firma zakrat!iczna ,musiałaby eksportować 
co najmniej 20 proc. wart:>ści produkcji sprzedanej. O.~rtlcz tego 
podatku dochofowego w projekcie ustawy przewiduje się dodat
kowy podatek od transferu dewiz za granicę w wysokości 30 
proc. Podatek ów ma być płacony w twardej walucie, a . nie -
jak: dotychczas w złotówk,ach. Oznacza tv. de facto. zwiększenie 
obciążeń podatkowych zagranicznych inwestorów. Jest to regu
lacja na pierwszy rzut oka korzystna dla państwa, gdyż skłaniać 
powinna obce firmy do zachowania zysków dewizowych w Pol
sce i inwestowania ich lub lokowania w polskich bankach dewi
zowych bądź na rrnku kapitałowym, gdyby taki powstał w na
szej gospodarce. Można jednak wyrazić wątpliwość, czy ten .do
datkowy podatek płacony w dewizach nie zniechęci · skutecznie 
obcych inwestorów. Jeśli lak, to rachuby na lokowanie zysków 
tych inwestorów w Polsce i;ą zupełnie qierealne. Działanie pań-
twa w tej qziedzinie przypomina zachowanie się „psa ogTodni

ka". 
W projekcie ustawy są ustalenia, które należy ocenić pozyty

wnie. Postuluje się, aby powstające firmy•zagraniczne były zwol
nione z podatków przez 3 lata od rozpoczęcia działalności, z mo
żliwością przedłuż~nia „wakacji" podatkowych o następne 3 lata, 
jeśli firma podejmie prodllkcję w dziedzinach preferowanych • 
przez państwo. Poza tym proponuje się zmianę w systemie wy
nagradzania pracowników zagranicznych. Otóż dopuszcza się. mo
żliwość ich wynagradzania w walucie obcej ze środków firm:w 
do 75 proc. zarobku. Istniejące obecnie przep~sy zezwalają na 51) 
proc. udziału części dewizowej w całkowitym wynagrodzeniu .. 

Funkcjonariusze rządowi decydujący o kształcie przepisów do·• 
tyczących działania inwestorów zagranicznych powinni pamiętą4 
o tym, że Polska jest dla kapitału o_bcego krajem o tzw. dużvm 
ryzyku polityczno-ekonomicznym. Silne zbiurokratyzowanie gos
podarki, kulawo działający system zaopatrzenia materiałowo-te
c.hnicznego, wysoka skłonność do strajkowania, archaizm!" w· ko
deksie pracy itp., to niektóre tylko czy-nniki składające ~ię na 
duże ryzyko. Wobec tei(o należy zapewnić obcym inwestorom ko
rzystniejsze zasady podatkowe od istniejących w takich krajach· 
jak Węgry, Chiny czy NRD 

Inne kraje socjalistyczne: np. ZSRR i Chiny, wykazują wię
kszą niż · polskie władze. śmiałość w kształtowaniu warunków dla 
działania zagranicznych przedsiębiorców. W Chinach na mocy 
dekretu z 1986 r. dokonano złagodzenia obciążeń podatkowych 
przedsiębiorstw zagranicznych; przede wszystkim zredukowano 
podatek dochodowy dla wielu stf•~f gospodarczyvl. i por~·w dr. 
15 proc„ zwoln'.ono' całkowicie z podatku dochodowego firmy za
graniczne w okresie pierwszych 5 lat ich funkcjonowania, zez
wolono im na wywóz ~ Chin walut wymienialnych bez ograni
czeń, a także na emitowan!e akcji. Regulacją o kapitalnym zna
czeniu dla zagranicznych firm jest postanowienie władz chińskich 
gwarantujące stabilizację warunków działania tycn firm na okres 
50 lat. W Związku Radzieckim usankcjonowano bezpośrednie 
inwestycje zagraniczne dekretem Prezydium Rady Najwyższej z 
1987 r. · Interesujące jest, ze w prawodawstwie radzieckim nie 
określono ani gałęzi, w których zezwala się na tworzenie \ firm 
zagranicznych, ani tych, w których jest to zabronione. Swi9.d
czy to o elastycznym i realistycznym podejściu usta_wodawcy do 
problemu zasadności działar..ia obcego kapitału w gospodarce ra
dzieckiej. Tym samym pozostawia się organowi udzielającemu 
zezwoleń prawo do nieskrępowanego decydowania · o celowości 
działania zagranicznych inwestorów w gospodarce. 

Dla porównania w projekcie !:)olskiej ustawy- wyodrębnione są 
sfery 1lktywnośel gospodarczej zakazane dla obcych inwestorów. 

· Należą do nich transport, teJekomunikacia. ubezpieczenia, pośre
dnictwo w handlu zagranicznym, działalność wydawnicza. Nota
bene są to sfery silnie zmonopolizowane i korzystne byłoby dla 
interesu konsumentów i całej gospodarki wpuszcz.eńie „szczupaka 
konkurencji" do tych monolitycznych i dostojnych struktur • . 
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Przez więcej niż ćwierć wieku nie mogą po.djąć 
decyzji.:-: 

Dom przy ul. Matejki 
Chciałbym mieć własny domek z ogródkiem. Nic wielkiego: 

trzy - cztery pokoje z kuchnią, łazienką, wygodami, a za ok
nem - kawałek trawnika, kilka grządek i drzew owocowych. 
Bardzo choiałbym, afo takie marzenie kosztuje dziś milióny, a 
ja nie mam milionów, więc kupić domku nie ,mogę. I to, choć 

przykre, jest dla mnie zrozumiale. 
Danu-ta D. z matką mają własny domek. Nic wielkiego: sto 

trzydzieści sześć metrów kwadratowych powierzchn5., a za ok
nem - trochę zieleni. Wolałyby jednak mieszkanie w -bloku, 
nawet dużo skrominiejsze. Talkie mieszkanie kosztuj-e mniej niż 

dom. Ale choć chciałyby go sprzedać, nie mogą. I to już ni·e jest 
takie zrnzumiałe. Każdy powinien mieć swobodę dysponowania 
swoją wlasno-śrią. · 

Dom przy ulicy 1\-Iatejki 28 zbudowali rodzice Jadwigi H. w 
1935 roku. Myśleli, że będą mieć spokój do końca życia. Po 
wojnie nie mieli go zbyt długo, gdyż w 1951 roku powiadomio
no ich. że ókoliczr.c tereny przeznaczone zostają pod dzielnicę 

akademicką w Lodzi i najpóźniej w ciągu pięciu lat .. zostaną 
wykupieni". To była dla nich zla wiadomość, ponieważ oiosla 
ze sobą wiC:mo ponownego urządzania siq na starość. Minęlo 

wszakże owr pięć la•t, a Uniwersytet Łódzki nie tylko .,ich n;e 
wykupi!", aie nawet nie przygotowywał się jeszcze do tego. W 
pobliżu miała zostać oddana do użytku na razie jedynie Biblio
teka Uniwe::-sytecka. Plany r-o7lbµdowy uczelni pozostawały jed
nak nadal aJcl;ua·lne i ponoć już ·w najbliższym czasie.„ 

Mi.nęł-0 następne pięć lat, a Jadwiga H. z mężem, córką oraz 
:rod"Zicami dalej mieszkała w domu przy ulicy Matejki. Czek.ali 
na WY'kupienie, czekali, aż wreszcie pi;zestali prawie wierzyć, 

że kiedykolwik nastąpi. Bo sk-0ro raz i drugi uczelnia nie do
trzymała słowa„. Widocznie plany - żvwili nadzieję - mogą 

się 2:1mienić i pozostanie tak, jak jest. Poza tym nie można 

iprzecież dopuścić do zniszczenia majątku, czekając w niesk.oń

ctono§ć. Z tą myślą założyli centralne o!(rzewanie. urządzili ła

zienkę, k<>nserwowali i naprawiali budynek. Także wtedy, gdy 
okazało się, że mimo wszystko plany nie ulegają zmianie i 
prawdopodobnie już w niedługim czasie„. 

W 1970 roku rodzice Jadwigi H. zmarli. Córka Danuta wy
szła za mąż. Dom stał, j.ak stał. Wyrok na niego wciąż pozosta
wał alktuałny, tyle że nikt nie potrafił określić, kiedy w końcu 

zostanie wykonany. Zdzisław H. co pewien czas z niepokojem 
chodził do Zarządu Inwestycji Szkół Wyższych w Łodzi. aby 
dowiedzieć się, czy m<>że już. Dyrektor.zy jak dawniej mówili 
jednak, że za rok, za dwa, niebawem, wkrótce.„ Wokół rosły 
przecież wciaż nowe ~machy uniwersyteckie. 

W 1978 roku Danuta D. została p()l'zucona przez swego męża, 
a w dwa lata później nastąpił rozwód. Poz0tstała w domu ze 
starzejącymi się, coraz bardziej schorowanymi rodzicami oraz 
~6rką, która od urodze„ia nie chodzi ani nie mówi. Jest kaleką 
wymagającą stałej opielki i - choć to upragnione dziecko 
dużym ciężairem dla samotnej matki. Prawdziwa tragedia. A 
tu - jakby było tego jeszcze mało - nie rozstrzygnięta od po
nad ćwierćwiecza sprawa wykupienia 1 związana z tym nie-

. ;pewność jutra. Co za życie! . · 
CierpLiwość Zdzisława H. skończyła się ostatecznie w rok po 

odwołaniu stanu wojennego. Nie mógł już dłużej bezczynnie 
sied"Zieć i patrzeć, jak wszystko wokół, łącznie z domem, z dnia 
na dzień chyli się ku upadkowi i ruiinie. Sam cierpiący poważ
nie na serce, coraz bairdziej opadający z sił, czuł się przecież 

odpowiedzialny za dalszy los rodziny, w której był już jedynym 
mężczyzną. Dla•tego postanowił, że dom przy Matejki sprzeda
dzą, a za uzysf:arnl pięniądze kupią i.akieś mieszkanie z wy
godami, gdzie bez porównani.a będzie im łatwiej żyć. Trochę 

szkoda powierz.chni i ogródka, dobrej dzielnicy, ale - trudno. 
Dłużej czekać nie sposób. 

Na ogroszenie dane efo prasy napłynęło wiele ofert. 4udzie 
proponowali w .nich pieniądze, proponowali mieszkaipia L do
płatę... Byłoby w czym wybrać, ale kaMa bardziej konkretna 
rozmowa urywała się po uzyskaniu w urzędzie infą_rmacji, że 

teren przeznaczony jest pod rozbudowę Uniwersytetu i wszyscy 
właścicie1e działek oraz domów zostaną w najbliższym czasie 
wywłaszczeni. 

Perspektywa ta zniechęcała każdego, co zmusiło w rezultacie 
Zdzisława .l!I· do obrania innej drogi. Jeśli Uniwersytet ma 
„ich wyikupić'', niechże wreszcie raz to zrobi. I to nie kiedyś 

tam, ale od razu - pomyślał. Łatwo mówić urzędnikom, że za 
rok, czy dwa, że obecnie nie ma jeszcze potrzeby, środków, 

możliwości... Bo im to w nit:2ym nie przeszkadza, nie utrudnia 
życia Oni ·nie odczuwają skutków decyzji powzięty<:h kiedyś 

b~z świadomości, że mogą być dla kogoś krzywdzące. 
Ale I ta droga prowadziła - jak · sie okazało - donikąd. 

W Zarzadzie Inwestycji Szkół Wyższych · nieprzerwanie roz
brzmiewała stara śpiewka. Ministerstwo Gospodarki Przestrze.n
nej i Budownictwa nie widtziało ·żadnych mo:!liwości nakazania 
uczeini czegokolwiek, a Naczelny Sąd Administracyjny wnio
sek o zobowiązanie UŁ -do skrócenia terminu wykupu lub choć
by ścisłego jee;o oK:reśleni~ odrzucił po Ponadrocznym namyśle, 

dowodząc. że w tej sprawie wszystko praktycznie zależy od woli 
Uniwersytetu. · 

Odpowiedzi z NSA Zdzisław H. juz jednak nie doczekał. 
Zmarł dosłownie w przeddzień jej ·odebrania, 4 c:rerwca bie
żącego rnku Zmarł w poczuciu niespełnione~o obowiązku i 
krzvwdy, jatkie5 doznaje jego rodzina. Bał się, że gdy go za
braknie ... 

Danuta D. ma łzy w oczach. Dopóki ojciec żył - mówł 

była jakaś nadzieja. Dziś z przerażeniem myśli o nadchodzącej 

zimie· Nre wie, czy i jaik ją przetrzymają - same. bez pomocy. 
A na żadna pomoc liczyć raczej nie moga, bo od k<>1!o? On tej 
jech>E'i ciotki-~taruszki. jaką jeszcze mają? A dom rozlatuje się, 

wan~ przeciekaia darhy, zapadaia P<Jdłoiti. br,ama rozbita. Kto 
to trraz naprawi? One nie potrafia. Ktoś obcy? Za ile? 

7.;:i '"m opał na zime zapłaciły 120 tvsięcy złotych. Pokazuje 
racłi1Jn'ki - niecałe 7 ton wee:la olus nrewno na roroa~kę. Mu
siałv się woożvczyć . A cóż to jest 7 ton węitla. jaik na taki 

'dom ootrzeba 9 ton koksu! Nie pozostanie nic inneito, jak z;re
zvl'.'r>ow?ć z rentr::ilnee:o OP"rzew;:inia. wstawić do jednego poko
ju nier. a nm:nstale 11żvwać j;:ikn lodówki. 

D;im1ta n. nnkazuie też odcinek przekazu rentowee;o matki 
na 8\Tme 231!'\0 7łotvrh 'ro renta oo oku. oierwsza. jaką dostała. 
Ona ~arna zar~hia około 30 tysięcv. To już razem z sześcioty
sier·nwm d·n"'<>t.ldf'm r·slonnwvm. Do teito ma jesa:cze 5 tvsiecy 
zas;11n.1 l"a k<>lelde dzierko. (Powinna również otrzvm:vwać l'!li
tr'·Pntv. ale hvłv m?ż ulotnił się e;dzieś i ani myśli ołacić). Wsz:v
stkn to musi jej wystarczyć na wyżywienie trzech osób, ubra
nie !eh. n:;i 11trzvmanie rlomu . .Tak to z,rnbić. Danuta D . .ieszr.ze 
nie wie. Spróhuie oczvwiścif', ale wynik jest praktvcz:nie z itóry 
przP 0 ?dzonv. A rvtmetvka nie uznaje, niestet:v. wyjątków i dwa 
r:17v rlwa 7.""'~7e równa ~ie rzterv. 

Na nornr.?fklt sier11nia 1988 r . Danuta D. złożyła w rektoracie 
Uniwersyti>ti1 J' ó1hkiP~o podanie Stwierdza w nim miedzy in
nvmi · „w orernei ·sytuacji absolutnie nie widze perspektyw na 
dal~za e!?"zv~tencie' naszei rorlzinv" oraz proponuje abv uczelnia 
natvrhmiast ?aieła dom orzy MatE'iki 28 na jaikieś mae:azvnY litb 
- tvn\cz„sowo - na mieszkanie 5łużbowe, czy coś takiee;<J, iej 

. zaś nrzvd7iE'liła z posiadanych zasohów dwu- trzvoolkojowe miesz
k:;iniE' w nowvm buc'łownictwie. Czy to tak wiele za działke i 
d·nm? ZamiE'nia.iac sie prywatnie. moe:łaby żadać dużo więcej. 

AIP nrvw::itnie nie może. nie ze swej · winy. Chce więc tylko to 
mi"c'k"nlp 'Pr~si... 

Danufa n orJ nietnastu lat jest pracownicą administracji„. U
J?iwf'rsvt!'h1 f ńl]7kiel!"o. 
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K 
atarzyna Borek ma
rzyła o .tym, by nie 
pracować tak jak 
rodzice - na roli. 
Chciała zamieszkać 
w mieście, bo prze

c1ez podłódzki S. jest miastem 
tylko z nazwy. Jedno kino z 
l"cpertuarem sprzed kilku mie
sięcy. Knajpa, bo.ani to kawiar
nia, ani restauracja, zawsze 
pełna niedomytych typów z pe
tem wiszącym w kąciku ust. 
Drzemiąca biblioteka, której je
dyna pracownica zamiast sze
rzyć „kulturę czytelniczą" zaj
muje się pokątnym handlem 
mięsem i towarami z prywatne- · 
go importu. Katarzyna Ćhciała 
uciec z tego mi'asteczka, które 
poza dwoma godzinami, kiedy 
ludzie jadą do pracy w Łodzi i 
z niej wracają, jest niemal 
martwe. żadnej rozrywki, żad 
nego „życia", a idealny mąż w 
tutejszym środowisku, to ten, 
który po wypłacie nie idzie w 
tango na kilka dni. 

Kiedy zmarł ojciec, matka 
wydzierżawiła sąsiadowi całą 

ziemię, zostawiając sobie tylko 
ogródek z, warzywami i kwia
tami. Ustalono. że dzierżawa bę
dzie spłacana w comiesięcznych 
rata~h. Za sprzedaną żywiznę 

wpadło sporo grosza. Z powo
dzeniem można było odłożyć na 
książeczkę PKO, a i na ubranie 
też można byto wydać. . To 
ostatnie bardzo się przydało 

Katarzynie, gdyż od września 

zaczynala naukę w szkole włó-
kienniczej. Na bazarach, jak 
większość matek z małych 

miejscowości, Borkowa kupiła 

córce ,,dżinsowy mundurek" i 
kilka bluzek, też nietanich. 
Do szkoły w mieście Łodzi prze
cież trzeba się jalłoś .ubrać, trze
ba jakoś wyglądać. 

Trzy lata „zawodówki" minę
ły bez sensacji. Choć codzien
nie kusiły Katarzynę . a trakcje 
wielkiego miasta i zdawała się 

byc nimi oczarowana, to jeJ 
życie upływało według sche
matu dom - szkoła - dom. 
Rosła na spokojną polską dziew
czynę. Randki jeJ nie intereso
wały. Może dlatego, że jeszcze 
nie trafiła na .tego Jedynego. 

Po. skończeniu szkoły bez tru
du znalazła zatrudnienie w łódz
kim potentacie włókienniczym. 

Praca ciężka, zmianowa, dojeż
dżać było niewygodnie. Prze
niosła się do Łodzi. 

Hotele robotnicze to tygle, w 
ktorych stapiaJą się różne cha
raktery i vostawy. Bqrkówna, 
·dziewczyna spokojna i cicha, 
·jakoś nie mogła się zaaklima-
tyzować. Kiedy koleżanki z 
dłuższym „stażem" hotelowym 
namawiały ją na małą wódkę i 
papierosa, odmawiała. Czasami 
wyskakiwała z nimi do cen
trum. Prz.esiadywały w ka wiar
niach czekając na podryw. Po 
takich wypadach, kiedy w opa
rac}\ papierosowego dymu wy
pijała kilka kaw, okrovnie bo
lała ją głowa. Mimo tego, iż 

życie ze współmieszkankami 

hotelu układało się bez zgrzy
tów, to śniła o własnym miesz
kaniu. Czasami leżąc w łóżku 
po ośmiu godzinach stania przy 
ma;;zynie, marzyła sobie: „o Bo
że daj męża". Wtedy jeszcze nie 
podejrzewała, że ten, który za-· 
wiedzie ją do ołtarza, zawie
dzie także wszystkie jej oczeki
wania. 

Poznała go na imieninach ko
leżanki. Miał już trochę w 
czubie, ale zachowywał się ·bar
dzo przyzwoicie. Był przystojny, 
do księcia z bajki niewiele mu 
brakowało. Pod koniec zabawy, 
opierając- się o ścianę umówił 
się z Kasią na spotkanie. Poszli 
do „Hortexu". Lody, wino 
na pierwszej w życiu randce 
zakręc~o jej się ze szczęścia w 
głowie. Świat legł u jej stóp 
Przystojny, mądry, z mieszka
niem, mechanik samochodowy 
i jeszcze taki kochany. A że 

czasami lubił wypić? świętej 
pamięci ojciec też zaglądał do 
kieliszka, a matka i tak bar
dzo była za nim. ·wszyscy z 
sąsiedztwa dobrze pamiętają 

jak płakała na jego pogrzebie, 
jak później długo chorowała. 

Nie minęło pięć miesięcy i 
ksiądz stułą związał ich ręce i 
losy. Na dobre i złe sobie przy
sięgali. Wesele było skromne. 
Nawet nie wesele, raczej przy
jęcie. Pieniądze lepiej prze:i.na
czyć na początek wspólnej dro
gi. 

Wdowa po Borku nie byla 
zadowolona z takiego zamąz-

pójścia córki. Zobaczy - myś

lała kiedyś - jakie jest życie w 
mieście i wróci na . ojcowiznę. 
Toteż bardziej z premedyta-

• cją niż ze złością powiedziała 
jedynac~e, że do S. nie ma 
już po co przyjeżdżać. Nie po 
to całe życie wszystko z mężem 
zgarniali do siebie, żeby teraz 

jakiś miejski przybłęda i pijus 
zabrał ich majątek. 

Miodowy miesiąc spędzili nad 
morzem. Wprawdzie właściciel 
warsztatu, w którym pracował 
Jerzy; marudził, że za dużo chce 
mieć wolnego, że roboty dużo a 
pracowników mało, ale w koń
cu się zgodził. Zrozumiał po
trzeby młodości. W Między
zdrojach niczego sobie nie ża
łowali. Kiedy pogoda nie dopi
sywała przesiadywali w kawiar
ni albo c.ały dzień spędzali w 
łóżku. W swoim dotychczaso
wym życiu jeszcze nigdy nie 
wypita tyle szampana co wte
dy. Tylko do palenia jakoś nie 
mogła się przekonać. 

Kiedy obydwojgu skończyły 
się urlopy, wrócili do pracy i 
zaczęli urządzać mieszkanie. 
WI<rótce było komfortowe. 

Kiedyś po pijaku ubzdurał so
bie, iż pod pretekstem wycho
dzenia do pracy żona spotyka 
się z ltochankiem. Nie pozwo
lił jej iść do fabryki. Kiedy 
pod wieczór zdawało się, że 
mąż usnął wycieńczony cało

dziennym grożeniem, spróbowa
ła wymknąć się z domu. Zdą
żyła założyć buty, ale zanim 
otworzyła drzwi coś ją łupnęło· 
w głowę. Kiedy się obudziła, 

mąż kończył butelkę. 

Kiedy po pięciu dniach, zbi
ta. głodna i sponiewierana 
przywlokła się wreszcie do pra
cy, nie miała tam już cz.ego 
szukać. We wszystkich zakła

dach gdzie zachodziła odpowia
dano: „po porzuceniu pracy nie 
przyjmujemy". Na nic zdały 

się tłumaczenia, przekonywania, 
błagania. Wszędzie to samo. 

Nie spodziewała się, że książę z bajki nie tylko 
zawiedzie jej nadzieje, ale też ... 

Upadek 
BOGUMIL A. MAKOWSIU 

Stroiła się, mąż lei:, czasami 
mieli podobno problemy co lro
bić z pieniędzmi. Jerzy często 

wracał na rauszu. ale Katarzy
na prawie tego nie zauważała, 

do czasu kiedy szef przywiózł 

. go z wai·sztalu zupełnie pijane
go. Nic nie mówił, tylko ze 
współczuciem popatrzył na 
dziewczynę. Następnego dnia 
Jurek nie poszedł już do pracy. 
Za wódkę został wyrzucony. 
Trochę piel;liędzy mieli odłożo
nych, ona też nieźle zarabiała, 
więc wystarczy nim Jurek 
znajdzie coś now~go. Jak szyb
ko znajdował, tak szybko tra
cił. Cały czas za niepohamowa
ny pociąg do alkoholu. Opinfa 
szła za nim w świat. Nikt z 
prywaciarzy nie chciał go za
trudnić. Na państwową posa: 
dę iść nie chciał, bo za psi 
grosz nie będzie się męczył. 

Przeczeka. 

Czekając najpierw sprzedał 
część swojej gar.deroby. Sprze
daż obrączki Ćlługo utrzymywał 
w tajemnicy, ale wyniesienia z 
domu pralki nie dało się ukryć. 
Coraz częściej schodzili się do 1 

niego koledzy poznani pod su
persamem lub pijalnią piwa. 
Katarzyna przymusowe. uozest
niczyła w libacjach. Nie pozna
wała swojego księcia. Kiedy 
zbyt długo nie podawała za
kąski, pota."afil ją kopnąć albo 
uderzyć. Kuksańcami zmuszał 

do picia. 

Wre~zcie zdecydo\vała się za;:zi:l: 
pracować w nie swoim fachu. 
Była salową, pracowała w pro
sektorium. myia i ubierała 

zwłoki, ale nigdzie nie mogla 
zagrzać miejsca. 

Do i,1atki nie jeździła. Wysy
łała czasem listy, w których pi
sała o kłopotach. o tym. że mi
licji nie interesują domowe a
wantury. Odpowiedzi nie przy
chodziły. Bez łaski - myślała 
hardo. Z głodu nie zginę. Mam 
ręce i radę sobie jakoś dam. 

Mąż pił coraz więcej. Przez 
dom. z którego ciągle coś uby
wało przewijali się jego kump
le. Kiedy nie chciała z nimi pić, 
zmuszał ją groźbą bicia, kiedy 
ciie chciała z nim spać, bił ją. 
Kiedyś po ostrym piciu, nawet 
nie pamięta jak, znalazła się 

w łóżku z mężem i jego kole
siem. Rano obudziła się cała o
bolała, na szafce obok łóżka 
znalazła 500 złotych. Później 
mąż opowiadał jej, co robili we 
trójkę. Była przerażona, pocz.u
ła do siebie taki wstręt, że 

pierwszym odruchem były wy
mioty. Cały dzień przeżyła na 
suchym chlebie i herbacie. Wy
branek serca, kiedy miał ocho
tę, brał gwałtem to, do czego, 
jak mu się zdawało, dawał nie
ograniczone prawo kontrakt 
małżeński. I z obowiązku - że
by małżeństwo kupy się trzy
mało. 

Cot'lage: GTzegorz Galasłńskt 

Pod wieczór, kiedy mietł 
przyjść koledzy, Jerzy wygonił 

ją z domu. 

- Kurwo - krzyczał - wy-
noś się do roboty. Jutro chcę 
mieć żarcie i pól litra. 

Dla świętego spokoju wyszła 
poganiana przekleństwami. Po
gzwendała się po osiedlu, noc 
spędziła na ławce. Do miesz
kania wróciła nad ranem. Li
bacja zdawała się powoli wyga
sać. Na widok żony Jerzy bar
dzo się ożywił. 

Masz gdzieś schowaną 

wódkę? - bełkotał niedawny 
ideał mężczyzny. - Zarobilaś 
coś? 

Jakiś kolega nachylił się do 
Jerzego, coś mu klarował pół
głosem. 

- Dasz mu, a on coś skombi
nuje - zawyrokował z rados
!1l'.m uśmiechem, że jednak zna
lazło się jakieś wyjście. 

Próbowała się bronić, tłuma
czenia i prośby nie odniosłyby 
żadnego skutku. Kilka kopnia
ków, uderzeń w twarz i zna"' 
lazła się na łóżku przytrzymy
wana przez męża. Z bólu i 
bezsilności gryzła palce. Ptakać 
już qie miała siły, tez już za
brakło. 

Po trze;:h - czterech dniach, 
kiedy siniaki troch~ zbladły, 
wieczor(!m zdecydowała si:: 
wy jśc z domu. Przez okna za
glądała do restauracji i kawiar
l'i. Na widok zakochanych par 
łzy cisnęły się do oczu. Chcia
ła wejść do „Grandki", popa
trzeć na ludzi, normalnych, bo
gatych i jak jej się zdawało, 
szczęśliwych. Porządkowi szyb
ko postarali się, aby „takie coś„ 
nie straszyło gości. Wyszła. Za
częła spacerować w jedną i 
drugą stronę. Patrzyła na prze
chodniów. Chciała im skraść 
trochę szczęścia. Nagle poczuła 
że ktoś bardzo mocno ścisnął 
jej ramię i pociągnął za ciem
ny róg ulicy Moniuszki. Zdarty 
głos syknął jej do ucha: 

- Co, kurwo, lekkiego chleb
ka się zachcialo? 

W tym momencie została 
kopnięta w krocze. C~yjeś ręce 
szarpały ją za włosy. W twarz 
dostała chyba· torebką. Ktoś 
wykręcił jej ręce, błysnęła 
brzytwa. 

- Przy}di tu jeszcze raz, tv 
ździro, to w Lustrze się nie 
po:mo.sz - zimne ostrze dotknę
ło policzka. Popchnięta odbiła 
się o ścianę i upadła. Oddala
jący się stukot damskich szpilek 
mieszał się z głośnymi prze
kleństwami pod jej adresem i 
smiechem. Powoli się podniosła, 
dotknęła ręką policzka. Na dło
ni została mała kropla krwi. 

Powłócząc nogami dowlokła 
s!ę na osiedle. Przechodząc ko
ło swojego bloku spojrzała w 
okna. W stołowym, który urzą

dzali z mężem tak, aby był jak 
bombonierka, paliło się światło. 
Noc wolała spędzić na ławce. 

Zanim ludzie zaczęli wypro
wadzać psy, a roznosiciele mle
ka zbudzili klatki schodowe 
brzękiem butelek, do pracy wy
chodził Józef Oleszczyk. Jak 
zwykle zjechał windą, wyszedł 

z klatls! schodowej i... zaraz się 
cofnął. Na trotuarze ll!żały 
zwłoki. Głowy nie było widać 
spod zakrzepłej skorupy krwi. 

Sekcja zwłok wykazała; że 
Katarzyna Rokicka z domu Bo
rek zmarła na skutek upadku 
z ósmego piętra. Rozliczne si
niaki i obrażenia ciała nie poz
woliły jednoznacznie stwierdzić, 
czy było to samobójstwo. Nim 
spadła na ziemię, uderzyła w · 
parapet klatki schodowej na 
trzecim piętrze, a następnie od
biła się od dachu klatki scho
dowej. Ponadto stwierdzono, że 
mniej więcej na godzinę przed 
śmiercią została trzykrotnie 
zgwałcona oraz że była w dru
gim miesiącu ciąży. 

Jerzy Rokicki mimo naduży

wania alkoholu nadal cieszy się 
dobrym zdrowiem. 

Imiona i nazwiska wszyst~ 
kich osób zostały zmienione. 

• 
NfR 44 (1596), 29PAŻllZIERNlKA1988 R. 



ze str. 1 
star::panień st \VO. U czyniła tak, 
choć była ciekawa i spragnio
na mibści. Posunęła s ię nawet 
d.1 z.akazanych pieszczot ze 
swym bratankiem, którego wy
c.1 ówywała. 

„Od wczesnego dzfociństwa 
, mial zwyczaj wylaz,ć w nocy 

z hamaka i , spac aż dJ rana 
w lóżku Amaranty, której bli
sJ,;ość rozpraszala jego strach 
przo;:I ciemnością. Ale od dnia, 
k i edy uświadomił sobie jej 'na
gość, nie strach ~ przed ciem
nościami kazat mu. wsuwać się 
za jej moskitierę, lecz chęć od
czuwania cieplego oddechu' A
mara1.1 y o świcie. Pewnego 
poranka, w tym czasie kiedy 
ona odrzucila pulkownika Ge
r ineldo .Marqut1Za, Aureliano 
Jose obudzil się z uczuciem, 
że brakuje mu tchu. Poczul 
palce Amaranty niby robaczki , 
cicp'łe i niecierpliwe, szukające 
jego brzucha. Udając, że ~pi, 
zmienil pozycję, żeby usunąć 
wsze~kie trudr.•iści, i wtedy 11-

czul 11ękę bez czarnego opa
trii.nku buszującą jak ociem-

' 

nialy mięczak w dżungli jego 
pożądania. Ch.ociaż udawali, że 
nie mają pojęcia o tym, co o
boje wiedzieli i o czym jedno 
wiedziało, że wie drugie, od 
tamtej nocy polączylo ich. nie
rozerwalne wspól1.ł,ctwo. Au.re
lEano Jose nie mógl zas1\ąć, do
póki nie uslyszal o pólnocy 
walczyka zegara w salJnie, a 
dojrzała dziewica, której · skóra 
zaczynala się smueić, nie za
zna.la spokoju, dopóki r~ e czu
ia. wśHzgującego się pod. moski
tierę tego somnambulika, któ
ri!go wychowywała, nie myśląc, 
że będzie pocieszeniem jej sa

. motnosci. Wtedy nie tylko spali 
razem, nadzy wymteniając upa
jające pieszczoty, ale gonili się 
po zakątkach domu i zamykali 
w supiatniach o pierwszej lep
szej godzi,„e w ciągłym sta
nie niezaspok:;jonego podniece
nia". 

Amaran.ta \vktótce się 
opamiętała 

Zrozumiała, że grzęźnie w 
spóżnionej i beznadziejnej na
nuęmości. Stano\vczo przerwa
ła nieJcrz.wolony romans. Ale 
s i;:oro tak bardzo pragnęl.a mi
łości, to dlaczego oO.rzucila 
dwu kochających ją mężczyzn? 
Autor powiada, że z powodu 
n.erozsądnego strachu, niezwy
ciężonego tchórzostwa. I mo
żemy mu wierzyć. 

W każdym raae ludzie dok-0-
n ują \Vyborów. Nieważne z.re
sztą, jakimi motywami się kie
rują. A jeśli wybierają, to nie 
PJWinno być przeznaczenia. 
Chyba, że jakiś Bóg wszysiko 

. zaplanował i u .vzgJędnił na-
wet naszą wolną wolę jako e
lement koniecz.ności '? Nie w;em. 
Nie ulegli tylko wątpliwości, że 
na~ze dz'.ałania opłacają się n ie
ustannie z działaniami innych 
luclzi i w te·n sposób powstaje 
n.ć naszegJ losu i kobierzec 
historii ludzkości. 
Najłatwiej uwierzyć mi w 

to, że seks jest przeznaczeniem. 
Seks bowiem leży u podstaw 
życia. Nie ma przypadku w 
tym, że mężczyzna i kobieta 
tak bardzo pragną się zespolie. 
!Na.vet \\' n1lkroświecie lrnmó
r<0k mari1y p .dz\;-;t na 1nęsk1e i 
żeń;;.k.e. P.-zy czym komórki 
m :;skic poruszają się 1' podpel~ 
ZJjrJ do żeńsk1c:1. Natomiast 
komórki żeńskie są bierne. 
• Nie mogę zrozumit.ć, dlacze
go w świecie ludzi tak często 
i pJwszechnie czynnik żeńs:ki 
uchodzi! za zły i gr"Zesz.ny. Już 
w pracy Hezjoda „Teogonia'' 
lrnbteta przedstawiona jest ja
k ) ,.p:ekne zło". Starożytny au
tor pisze o przeklętym ple
m :e;1i u kob:et. o strai;zliwej 
pladze ze.;hnej na śmiertelnych 
m1'i:czyzi1 . Kobieta to pułapka 
p I' z e z tJ a c z o n a mężczyzncm. 

Swiat grecki był bardzo mę
sk:. Ale symbolem losu 1 prze
znaczenia była kobieta. Wszyst
kie bóstw,1 losu są rodzaju 
żeńskizgo: Moj ry, Nemezis, A
nanke i Tyche. 

Słowo „moira" początkawo 
oznaczało udział lub część. Ma 
ono związek z dzieleniem ple-
miennej ziemi na rodowe 
działki. A pote'.'11 zaczęto tak 
nazywać przeznaczony w życiu 

Io~, j.ednostkowy udział, część 

- podobnie jak Polskie „szczę
ście" pochodzi od części. Szczę
ście stanowi jedną cz ę ś ć ży
cia człowieka. Drugą jest nie
szczęście. 

Homer pisał o jednej Mojrze 
określającej los ludzi. Był to 
lad l porządek wszechświata 
istniejący ponad bogami. Moj
ra - to pewna ni i a r a, gra
nica, której nie wołno przeA.ra
czać nawet bogom. Kiedy po
tężny Zeus zamierzał zmienić 
los Sarpedona, odradziła mu LO 

Hera, ponieważ stworzyłby nie
bezpieczny precedens. Naru
szy!by uniwersalne i:irawa. W 
jego ślady poszliby inni bogo
wie. Tak powiedziała Hera i 
Zeus usłuchał. 

Hezjod natomiast znal tny 
Mojry - Kioto, Lachesis i At
ropos. Nazwa pierwszej pocno
dzi od słowa „splatać", pon.ie
waż splatała, przędła · nić życia 
ludzkiego. Druga bogini mie
rzyła, odmierzała, wyznaczała 
długość życia („lachos" - to 
wyznaczony losowo udział) . A 
imię trzeciej oznacza nieod~ 
wracalność. Przecinała bowiem 
nieodwracalnie nić życia czło
wieka. Wszystkie trzy MoJry 

symbolizowały czas darowany 
ludziom od mcmentu narodzin 
do śmierci. Kloto przędła, 
Lachesis odmierzała, Atrop:::s 
przerywała. 

Przeznaczenie uosabia róN-
rueż Nemeus - podoonie jak 
.Mojry - córka Zeusa i bogini 
sprawiedliwości Temidy. Jej 
imię pochodzi od „nemein" -
udzielać, przydzielać. Czuwała 
nad tym, żeby ludzie zachowy
wali umiar i nie ·· przekraczal! 
pewnych granic. Byla to bogini 
pomsty dziejowej . Bezwzględ
nie karała tych, którzy postę
powali zb:ict okrutnie i niespra
wiejliwie. 

Boginią konieczności była 
Ananke. Słowem tym określa
no fo, co ma b ć, przymus, a 
także stan n~ewolnictwa i zwią
zany z nim los (trud i cierpie
nie). 

W niespokojnych czasach u
padku państw grecki-eh i triu
mfu Aleksandra Wielkiego bar
dzo popularny byl k\,llt Tyche 
- bogini ślepego przypadku. 
Tyche oznacza zrządzenie losu. 
Obdarzal.a ona ludzi. ?-obrem i 
zlem, szczęściem i nieszczęś

ciem według jakichś niepoję

tych reguł, bez żadnego związ
ku z postępowaniem. WspMia
ły posąg tej kapryśnej ist·oty 
znajdował się w Antiochii. 

Kobiety nie tyłko · symbolizo
wały lós, ,lecz zdominowały 
również instytucję wyroczni 
(Pytia, Sybilla). Kobiecą głowę 
i1 piersi miał Ponadto zagadko
wy Sfinks. 

Być . może ma jakiś SE!llS 

twierdzenie Oswalda Spenglera, 
że kobieta j e s t losem i cm
sem, mężczyzna zaś prze ż y
w a los i stara się go pojąć. 

Kobieta byłaby . w~ęc przezna
czeniem? 

Zygmunt Freud uważał, że 
istota kobiety sprowadza się do 
faktu, że nie jest ona mężczyz
ną 1 me ma członka. Z c!1wilą 
uświadomienia sobie tego bra
ku popada w kompleks niż
szości. Ogamia ją zazdrnść o 
męski organ. 

Z poglądami Freuda polemi
zowała Karen Horney. W rze
czywistości - jej zdaniem -
mężczyzna jest' zazdrosny i ma 
kompleks z powodu małej roli 
w tworzeniu istot żywych. 
Kompensuje to sobie wzmożo
ną aktywnością w .j.nnych dzie
dzinach. Co więcej - mężczy
zn& nie tflko zazdrości kobie
cie, lecz w dodatku odczuwa 
przed nią s tra c h. Kobieta 
jawL mu się jako istota demo
niczna i niebęzpieczna. 

W stosunkach damsko
-męskich kobieta znajduje 
się w lepszej sytuacji, gdyż 
nie musi udowadniać swej 
kobiecośd. 

W zasadzie zawsze m~ od-
być stos1.1ne'k. Natomiast 
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mężczyzna musi wciąż potwier
dzać swą męskość i spraiwdzać 
się seksualnie. Dlatego prześla
duje go lęk, że się ośmieszy. 

Moim zdaniem rację ma Ka
:ren Ho1mey. Nie ulega wszak 
wątpliwości, że mężczyznę to
talnie kompromituje i wręcz 
dyskwalifikuje brak wzwodu. 
Nagi mężczyzna bez wzwodu 
na:wet wygląda jakoś żałośnie. 
Tego rodzaju akty nie pociągają 
i nie podniecają zbytnio kobiet. 
Nagi mężczyzna bez wzwodu 
sam czuje się nieswojo w sy
tuacji intymnEj. 

W życiu seksualnym męż-
czyźni łatwo się podniecają, 
szybko zmierzają do celu i na
tychmiast osiągają satysfakcję. 
Kobiety za to doznają podczas 
stosunku więcej rozkoszy. Je
s tem o tym przekonana na pod
stawie znaczących reakcji. Nie 
słyszałam, żeby mężczyźni 
krzyczeli ze szczęścia w trak
cie kopulacji czy momencie 
orgazmu. Kobiety zaś krzyczą: 
najpierw ź nieziemskiej rozko
szy, potem niestety również w 
bólach rodzenia. 

Już Zeus sądził, że kobiety 

mają więcej przyjemności w 
zyc1u seksualnym. Nie zgadza
ła się z nim wprawdzie Hera, 
ale Tejrezjasz, który przez sie
dem lat był kobietą, przyimal 
rację królowi Olimpu. Według 
św:adectwa Tejrezjasza kobieta 
przeżywa ·aż d i:1 ew i ę ci o
J{ r o t n i e większą rozkosz 
niż mężczyzna. Może jest to 
kwestia przeznaczenia'? 

Fascynujące połączenie seksu 
i przeznaczenia znajdujemy w 
powieści Tadeusza Konwickie
go „Bohiń''. Pisarz sugeruje, że 
s~andaliczny romans starzeją
cej się panny Heleny Konwi-· 
ckiej z Zydem Eliaszem Szyrą 
z Bujwidz był realizacją prze
znaczenia. Początkowo broniła 
się przed ostatecznym, pomy
śl~ła sobie, że spada do piekła, 
lecz w końcu uległa. Kochała 
się z nim raz i drugi, bo tak 
musiało · być, tak<a była wola 
przeznaczenia.„ 

„W skroniach dudniło, chwy
tała z trudem powietrze pac/i-
1.• ice rzeczną wodą i czystymi 
wodorostami, an znowu coś 
mówtl albo może uspokajal ;ą 
i siebie, ~ potem nagie poczuta, 
że to się ju.ż stato i on jest w 
mej, i ogarnęla ją raptowna 
radość, i dziw.la s:ę przez 
mgnienie tej radości, poźmej 
zaczęta ob:Jjmować ją rozkosz i 
w tuma1.(e tej rozkoszy wzno
siła si~ coraz wyżej, ale on 
nieoczekiwanie szarpnął- się, 
jakby chcial wyrwać się z jej 
ramion i ona zatrzymała się 
tuż pod, zenitem fiołkowego 
nieba i bardzo dlugo stygła z 
bolesnej rozkoszy zawieszone; 
gdzieś r.<:i.d nią, nie spełnionej 
do końca". · 

Następstwa miłości „Żydka z 
Bujwidz" i panienki z folwar
ku Bohiń były tragiczne. On 
został zastrzelony przez jej oj
ca. Ona zaś urodziła nieślubne 
dziecko. Po, prostu takie było 
przeznaczenie. A może tylko 
splot zdarzeń, ślepy traf, do-. 
mena J:>ogini Tyche? 

Splo,ty zdarzeń i dobra wo
la z obu stron sprawiły, że 
bohater książki „Nowy Swiiat 
i okolice" poznał na basenie 
klubu sportowego „Legia" mło
dą, elegancką kobietę. Wszy
stko miała ładne: piersi, n-0gi, 
włosy. W, dawało mu się, że 
to nie dla niego dziewczyna, a 
jednak udało mu się zaprosić 
ją do siebie„ I kdedyś przyszła. 
Była w pięknym kostiumie, na 
nogach miała pończochy. 

„Myślalem, że upadnę z wra
żenia. Trzęsącymi się rękami 
otworzylem drzwi. To ty, po.
wiedzialem, jakbym rn,prawdę 
spodziewal się kogoś innego. 

Uśmiechnęła się tajemniczo i, 
jak mi się zdawalo, bez zaże
nowania. Można. Można, sze
pnąlem tak cicho, że sam sie
bie nie slyszalem. („.) 

Zgasila papierosa. Chyba się 
rozbierzemy, r~ to stwierdzila, 
ni to spytala. Jęla zdejmować 
z siebie ten 1oostium. Rob,ila 
to wprawnymi ruchami, syste
matyczi\ie, nie opuściła niczego 
na ziemię. A ja %dzieralem z 
siebie wszyst1oo TOZdygotanymi 
Tękami. Coś pęklo wstydliwie, 

zaplątaleni się 1t4 krótką chwi
lę. („.) 

I nagle, rJie Wilłm nawet kie
dy, wszyst1oo stalo się proste, 
bez wysilku, jakby z pomocą 
przeznaczenia (znowu to prze
znaczenie - M.S.). Już bylem i 

w niej, w tym pięknym ciele 
stworzonym przez naturę dla 
ilbermemchów. I żeglowalem 
przed siebie w jakimś rozrzew
nieniu„ przepełniony łagodną 
słodyczą i ociężałym zmęcze
niem. Resztl•a trzeźwości sy
gnalizowała mi, że ona pozo
staje bierna, że jakby nie u
mie tego, co wszyscy umiejq, 
albo r~:e chce, lub po prostu 
stawia opór. („.) A potem na
gle syknęła, otwcwzylem zdzi
wiony oczy i zobaczyłem, że 
ona z całych sil zagryzła zęby 
i dalej maczała, i dalej była 
nieruchoma i jakby oddzielona 
ode mnie ścianą, kontyner~tem, 
porą roku. 

Więc ja dalej sunąlem n ie
zdziwt.._ony , swoim spok-ojem, 
rozwagą i wytrwałością. Ona 
caly czas leżała jak na po
czątku, bezwladr~ie, nie ucze
stnicząca w moim blogim tru
dzie i chuba jeszcze dwa albo 
m.oże trzy razy syknęla, jakby 
dotknąwszy gorącego żelazka, i 
dwa albo trzy razy zbielaly jej 
delikatne, powleczone cieniut
ką opalenizną szczęki". 

Kobieta ta zachawywala s ię 
jak bezdus~na maszyna eroty
czna. Nie przerywając stosun
ku, · zapaliła 'papierosa i prze
prowadziła rozmowę telefoni
czną, mówiła o różnych spra
wach domowych. A potem nje 
przyszła już nigdy. 

Na koniec podam jeszcze je
den przykład literacki. Pan 
mecenas Emanuel R. z Grazu 
przebywał w sierpniu 1892 ro
ku w Wiedniu. O ~ kilku dni 
razem z małżonką mieszkał w 
hotelu. Pewnego, razu obserwo
wał w jednej ~ kawiarń zalo
ty młodeg(' kawalerzysty do 
młodziutkiej i ponętnej kelner
ki. Podniecił się bardzo. I co 
z tego wynikło? 

„Wróciwszy do hotelu, 1;,e 

Dziewczyny 
Andrzeja Września 

- Wszyscy dziś „trąbią", że to pa.n odkrył. Miss Ziemi Łódz· 
kiej - Bożenę Brożynę ..• · 

- Może nie tyle odkrył, co pokazał szerszemu gronu ludzi. 
Faktycznie współpracuję z Bożeną ponad rok i mogę tylko tyle 
powiedzieć, że obok Ewy Jędras jest to najzdolniejsza fotomo
delka. 'l jaką się spotkałem. · 
, - A spotkał się pan z wieJoma.. Same się zjawia.ją? Koledzy 
pomaga.ją? Chyba. nie za.czepia. pan dziewczyn na ulicy?! 

- I tak już bywało. Choć to niezręczne sytuacje; ja widzę 
tylko jej „fotograficzną" urodę, ona - sądzi, że mam nieco 
bardziej zdrożne myśli. Domy mody, jak choćby łódika „Teli
mena", ogłaszają dość częst-0 różnego typu konkursy dla przy
szłych modelek i ja - bywa -. tam też wyławiam dla siebie 
jakąś dziewczynę. A czasem same telefonują„. 

- Sugerując współpracę? 
,- Właś nie. I zwykle się zgadzam, przyu1ajmniej na próbną 
~r~ zdj~. • 

- Od przybytku głowa. ponoć nie boli? 
• - Rozumiem, mogę podać numer: 366-224. 

- Czy to prawda, że przysyła. tu swoje „narzeczone" niejaki 
Konrad T„ znany koneser i wielbiciel piękna damskiego ciała? 

- To już musiałby pan usłyszeć od niego samego„. 
- Cóż za dyskretny lokal! Ale pa.nie Andrzeju, zapytam 

wprost: czemu panienki? Czy absolwent wydziału operatorskie
go łódzkiej 'szkoły filmowej nic mógł znaleźć innego obiektu 
swych artystycznych poszukiwań? Są jeszcze przecież konie, 
stare powozy, a. przede wszystkim łódzka secesja ... 

- Powiedzn].y szczerze: nie stać mnie na u.prawianie wyłącznie 
sztuki dla sztuki , Co nie oznacza, że niekiedy nie biegam mgli
stym rankiem po mieście „strzelając" choćby frontony kamie
nic. Ale to dla pewnej psych'cznej odmiany. Forma ostateczna 
- folder, kalendarz, plakat, · nawet okładka książki czy płyty, 
tylko ona ma ostatecznie wpływ na to czy stać mnie będzie na 
prozaiczne zakupy materiałów fotograficznych. 

- Czym pan ,,strzela"? 
- Duże 'Odjęcia. które przeznaczone mogą być na plakat -

zdjąwszy nawet melonika, cis
nąwszy laseczkę z gtową char
ta byle gdzie, zaznal uczucia 
ju.rnosci, które doprowadziło go 
do dok-onania nader gwałtow
nego wyczynu. miłosuago po 
dosć długim, dodajmy, okresie 
erotycznej posuchy. Dokonał 
aktu, a nawet w krótkim od
stępie czasu dwu kolejnych a
ktow, co zdziwilo, w sposób 
zresztą miły, zrazu jednak nie
co przestraszając, panią mece
nasową, odwykłą od tej po
staci miłości, jąką uraczył ją i 
zaprezer.1,owal tej nocy sierp
niowej 11an malżonek". 

.. Mamiyą", ale efekty pokazów mody, z przeznaczeniem dla 
1 żurnali - utrwalam „Canonem". 

- Blisko dziesięć la.t w bra.niy, którą jak by pa.n sam naz
wał? Fotografia reklamową? 

- .Trudno to precyzyjnie określić, ale. raczej fotografrą mod y. 
- Mody? Wszędzie głównie roznegliżowane dziewczyny pan 

eksponuje.„ 
- To pan tak widzi. Mnie interesują przede wszystkim ten

dencje w modzie, staram się, by na zdjęciu, 1 tkóre wybrano 
często z kilkunastu ii;mych. ostatecmie trafia na łamy czaso

. pisma czy zdobi plakat - nie było nic przypadkowego. 
- A czego powinien się pan wstydzić? Czy nie wyszło spod 

Pan mecenas fizycznie kochał pana. ręki takie „ct•do". jak znany dość powszechnie plakat, na 
wtedy swą żonę, ale wyobra- którym dziewczyna w ka.łoszach sfotografowana. została na tle 

· żal sobie, że jest to kelnerecz- różnego ródzaju opon firmy „Stomil"? 
ka, którą uwodził w kawiar- - Nie, to nie moje dzieło. 
ni młody ułan. W związku z - W tym studio, urządzonym dość zręcznie w „piwnicznej 
tym poczęty owej n ·icy syn E- izbie" powstaje zapewne w'iększość pra.c„. 
mil został spłodzony w zamy- - Wręcz odwrotnie: przede wszystkim pracujemy w plene-
śle na innym obiekcie niż w rach, które mam dość precyzyjnie udokumentowane jeszcze z 
rzeczywistości. • czasów szkoły filmowej. A w Łodzi i okolicach jest ich - co 

może niektórych zaskoczy - bardzo dużo i to róŻitlorodnych. Andrzej Kuśniewicz sugeru
je nam w powieści „Król O
bojga Sycylii", że opisana wy
żej miłość i inne drobne zda
rzenia ułożył„ się w pewnq 
całość, w nieprzeniknione fa
tum, które doprowadziło do za
bicia arcyksięcia Franciszka 
Ferdynanda i wybuchu ' pierw
szej wojny światowej. Historia 
jest bowiem niepodzielna. Naj
drobniejsze fakty wplyWają w 
jakimś stopniu na cały prnces. 
Każdy składnik się liczy. · Waż
ność i nieważność jest względ- _ 
nę.. Poczęty w sierpni-0wą n-0c 
Emil R. został później nieszczę
śliwym oficerem ułanów sycy
lijskich. Jego życie zbiegło się 
z · końcem wielu wielkich na
dziei i rozczarowań. 

Jeśli przeszłość jest nieod-
\Vracalna i niepodzielna, to 
moż-na spokojnie przyJąc, że 
napad korsarza Francisa Dra
ke'a na miasteczko Riochacha 
rzeczy,wiście zdeterminował 
wydarzenia, które działy się 
trzysta lat później w Macondo. 
Każde nasze działanie urucha-" 
mia lawinę nast~pstw, których 
nie możemy przewidzieć i nie 
potrafimy im zapobiec. Każda 
poważna miłość i pozornie nie
istotna miłostka może wpłynąć 
na losy świata. Z drobnych i 
wielkich okruchów życia 
kształtuje się przemacz~nie. 

MIROSLAWA 
SARBIŃSKA 

- Pańskie najdroższe zdjęcię? 
- To trudno powiedzieć, 'zwykle nią jest to pojedynczy 

egzemplarz, zależy czy wędruje do foldera' czy na plakat... 
- Ale może być wa.rte. powiedzmy. 50 tysięcy? 
- ·To nor nalna cena„. · 

Rozmawiał: DARIUSZ D.QIROŻYŃSIU • 

Foto: Konrad Tur~wskt 
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lewizji i postawa Komitetu Kinematografii są jednoznaczne: 
spowodują „ wykoszenie" łódzkiej placówki z rynku. A w . każ
dym razie nie zależy im na obronie jej interesów i zatrudnio
nych tam specjalistów. 

W tym miejscu należy powiedzieć, że żadna z naszych wyż
szych uczelni nie kształci fachowców dla potrzeb dubbingu. Choć 
kadra twórcza SOF rekrutuje się spośród absolwentów szkół 
filmowych, uniwer,sytetow, politechnik i wyższych szkół muzy
cznych, to jednak praktycznie nauka tych specyficznych zawo
dów: reżysera dubbingu, dialogisty dubbingu i napisów, opera
tora diwiękl,l i montażysty odbywa się w studiu i trwa wiele 
lat. 
Wróćmy jednak do owych fatalnych decyzji. Na czym one 

p()J.egają? 

T/:'zeba c-0fnąć się do początków lat osiemdziesiątych. Wtedy 

·Rąbnąc pięścią 

w warszawskie biurko 
właśnie główny zleceniodawca studia - Telewizja Polska w 
Przeds1ęb1orstw.e i.- ronuke;J• f· 1.mm . >.'elcw1zy jnych „roltel" 
rozpoczęła. realizację opracowań filmowych. Nie mając odpo
wiednich specjalistów, ani - wtedy - bazy technicznej, ui

częto się uczyć tego, co świetnie opanowano w Studiach: wa•r
szawsklm i łódzkim. Mając do dyspozycji jednego fachowca -
emerytowanego reżysera . Studia - zaczęto przyuczać do reali
zacji dubbingów amatorów, a dla grupy realizatorów o wyso
kich kwalifikacjach twórczych zaczęło brakować pracy. 
, - Zaczęły się długie przestoje, niepokój o przyszłość, fru-

11tr.acje i wreszcie majaczące z daleka, ale coraz wyraźniej.sz:e 

widmo bez.robocia - tak określa sytuację Maria Horodecka, re
żyser i przewodnicząca Rady Pracowniczej Oddziału SOF w 
Łod'Zi. 

- W dobie głębokiego kryzysu ekonomicznego i gruntownych 
reform g-0spodarczych - kontynuuje Ma.ria Horodecka - gdy 
na kazdym ·kroku grom.kim głosem krzyczy się o potrzebie 
oszczędzania, na naszym podwórku zdarzyło się coś, co każde

mu człowiekowi umiejącemu liczyć złotówki powinno zjeżyć 
włosy na gł-Owie. W telewizji organizuje się od podstaw to, co 
istnieje u nas od lat. Kosztem wysokich nakładów finansowych 
buduje się nowe, a tym samym skazuje się na straty ogrom
ny potencjał ekonomiczny, jaki stanowią Studia Opracowań 
Filmów w Warszawie i Łodzi, dysponujące pLęcioma salami 
nagrań. 

Dalej: zapadły decyzje w Warszawie. że od 1 styczn~a 1989 r. 
likwiduje się w łódzkim S..tudio telerekording, przestarzałe u
rządzenie do przepi·sywania obrazów na taśmę ,filmową odpo
wiedniej szerokości z innej taśmy - mówiąc najogólniej. Co w 
zamian? Ano, nic. 
P-0nieważ „cały świat" pracuje ju.:i w systemie wideo i łódz

cy ' realizatorzy pomyśleli, że warto by wyposażyć jedną z sal 
w ta-kie kompletne urządzenie do nagrywania dźwięku. Wiąże 
się to jednak z dużym wydatkiem w dewizach. Wystąpiono do 
Komitetu Kinematografii o przydzielenie 120 tys. dolar6w na 
zakup owego sprzęt u W dzisiejszej sytuacji zachodzi jednak 
obawa, ba, pewność. że pieniąd'Ze te (o ile w ogóle zostaną 
przydiz.ielone) przejmie Studio w Warszawie i siebie wyposaży 

w nowoczesny sprzęt. skazując łódzki oddział na szybki zgon. 
Z ich punktu widzenia jest to naturalne: każdy ratuje się jak 
może. Powiedziano nawet w stolicy przedstawicielom Łodz·i: 

ratujcie się jak umiecie. Tylko czv jest to możliwe? 
- Powie ktoś, konkurencja - l\laria Horodecka nie ukrywa 

nawet rozgoryczenia •i pewnej bezradności. - Nie może być 
mowy o zdrowej konkurencji pomiędzy SOF dysponującym 

prze.star:iałym, zużytym sprzętem, a bogatą telewizją, która 
przestawia się na technikę wi.deo i ma fundusze na wyposa
żenie swoich studiów w nowoczesny sprzęt. Zg-0dnie z opinią, 

jaiką wyrazu Komitet do spraw Radia i Telewizj·i na ten temat, 
za kilka lat telewizja będzie we własnym zakresie do'konywała 
wszelkiego typu opracowań dla swoich potrzeb. W tej sytuacji 
w szczee:ólnie trudnym położeniu znalazł się Oddział Łódzki 
SOF, od dawna o wiele gorzej wyposażony technicznie niż 

Studio w Warszawie. Zachodzi obawa, że w chwili gdy Telewi
zja przestawi się na nowoczesną technikę wicleo, a proces ten 
już się rozpoczął i przebiega bardzo szybko. Studio w Łodzi 

stanie się bezużyteczne. 
·Bardzo ważną, jeśli nie najważniejszą barwą problemu są 

aktorzy. Łódzkie (ale i warszawskie) środowisko aktorskie do
cenia istnienie SOF. gdyż wie. co mu zawdziecza. Wielu z nich 
tu zdobywało szlify, wielu, którym z różnych względów nie 
wiodło się w teatrze - w Studio znajdowało pracę i zaro- • 
bek. A zar-0bki nie są wcale małe. W 1987 r. w Łodzi honora
ria wyniosły 6.388 OOO zł. Od 1 lutego 1988 r. wzrosły o 110 pro.c. 
co dałoby już Oik. 15 milionów zł. Jest d'uża grupa artystów wy
.soecjalizowana w niełatwej sztuce dubbingu. Zalicza się do nich 
Katarzyna Pawlak-Łuciuk. 

- Pracując w dubbingu aktor uczy się prawidłowo operować 

glosem. Niektórzy z nas. okazuje się, nie potrafią krzyczeć. Jeśli 
nie jest to nieumiejętność oatolo~iczna. w Studio tę umiejętność 

sle nabędzie . Ja nie prac•de etatowo \11 teatrze. nie muszę więc: 
mówić, jak ważny jest dl2 mnie stały kontakt ze Studiem, z 
którym współpracuję już wiele. lat . (choć to ml·oda i urodziwa 
dziewczyna - MK) i praktycznie nie ma dla mnie rzeczy niP
możliwych w dubbingu. Nawet głos mężczyzny mogłabym pod
łożyć. Studi-0 spełnia je.szcze jediną ważną rolę, o której nie 
można nie powiedzieć i nie pamiętać. Angażuje niekiedy, do 
małych, co prawda ról, studentów ze Szkoły, z Wvdziału Akt·or
skieizo. Jest to dla przyszłeg-0 aktora umiejętność wręcz nie
zbę<lna. Zdarza się bowiem, przy na.i!rywaniu postsynchronów 
do filmów. że młody aktor 111ie potrafi podłożyć własnego gło-su 

do rnli od~warzanei orzez siebie! 
Miałyby zatem zostać zaprzepaszczone wieloletnie tradycje, 

· Ol!:romne doświadczenie twórców filmowych i aktorów wyspecja-
liznw„nvch w nubbine:n? . 

Jlłkie zn1.1leźć wy,l§cie z tej pokręconej sytuacji? 
· Nairozsąrlnieisz;·rn wyda.ie się. co rozważa z.ałoga Studia O
pracowań Filmów w Łodzi, odłączenie od centrali warszawskiej 
i uzvskanie -;amodiielnośc;. A następnie trzeba pozwolić się, 

ba. rlnnr<'w~~7it'- samemll do wchłonięcia przez telewizyjni\ wy
twórnię ,,Poltel" i pozostać na ie.i usłuE(ach. To 'gwarantowa
łoby i unowocześnienie bazy technicznej. i dostatek pracy, o 
co orzecie? a!ównie i orzede WS'l\'Stkim chodzi. Moż.rra by wte
dy .;ciąstać do Łodzi aktorów z Krakowa. Wrocławia, Poznania, 
nie Mraniczać się tylko do środowiska łódz;kiego, dla dobra 
di•bhinE(-0wanych obrazów. 

Pl''"'"ntP i<>c t"ki onnoi'oh obrOl"V \:l'"?ed upadkiem, kierownic
twó i załoga Studia Opracowań Filmów liczy na pomoc 
łódzkich władz administracyjnych. I sfusznie. Dobrze by było, 

gdvby ktoś z naszych prominentów odważył się rąbnąć pięścią 
w warszawskie biurko i przyczynił się tym do uratowania giną
cei placówki. Byłby to również e-est rehabilitacji za wcześniejsze 
chvhione decyzje dotyczące łódzkiej kultury. Tytko czy stać 
urzPnni'ków wyższego szczebla z łódzkiej drabiny władzy na 
tai.- 1<-"rlrnłomny wyczyn? 

Na ra7ie lrnńczy się w Studio . rozpoczęte realizacje, a nowych 
za.mówień nie ma. Bezrobocie sta:nęło na progu, już wita się 

z portierem. 
- Nie wolno jednak dopuścić, by po 40 latach działalności 

przestała istnieć w Łodzi instytucja tak zasłui-Ona 'dla kultury 
filmowej - kończy reżyser dubbingu, pani Maria. Hoi;odecka. 

P.S. Przy pisaniu tego tekstu korzystałem z opracowania pt.. 
„Informacja dotycząca Studia Opracowań Filmów w War
szawie i Oddziału w Łodzi'', pióra Marii Horodec'klej. 
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M 
ówł student pierw
szego roku Uni
wersytetu: 

Na prakty
kach robotniczych 
byłem zatrudnio-

ny przez „Puchatka". Zebranie 
organizacyjne wyznaczono 28 
sierpnia 1988 r„ a 27 zostaliś
my poinformowani, że musimy 
zrobić badania lekarskie 111ie
zbędne do pracy w przemyśle 
spożywczym. Oczywiście przy
stąpiliśmy do pracy bez tych 
badań. · Niektórzy ich w ogóle 
nie zrobili, 
Pracowaliśmy w Dobroniu w 

spółdzielni ogrodniczej „Sig
ma". Pierwszego dnia opiekun 
praktyk z ramienia „Puchat
ka" wysłał nas do Dobronia 
obiecując, że też przyjedzie „za 
rodzinkę lub dwie". Nigdy go 
już nie widzieliśmy. W poło
wie miesiąca pojawił się opie
kun z ramienia uczelni. Roz
dał nam po trzy bilety MPK 
na głowę. 

Czy czuliśmy się potrzebni? 
Kilka dziewczyn na przykład 
myło słoiki. Te słoiki stały 
całe lata pod gołym niebem. 
Wewnątrz były wypełnione 
grubą warstwą jakiejś ohydnej 

minutowe przerwy wydłu!a
liśmy sobie do kli1ku god)lin. 
Oczywiście byłem też na 
zwolnieniu. 

Dlaczeg-0 się obijałem? Czy 
za tak marne pieniądze chcia
łoby się normalnemu czł-0wie
kowi pracować? Wiem, że po 
studiach też zarobię grosze, ale 
studiu.ję tylko po to, żeby nie 
iść do wojska. 

Mówi student.ka Uniwersyte
tu: 

- Zebranie· organizacyjne 
odbyło się pod koniec lipca 
1988 r. Panował na nim total
ny bałagan. Rozdzielano nas 
na grupy. Wypadło, że mam 
pracować we wrześniu w za
kładach mięsnych. Uważam, że 
jest to bez sensu. Chce być 
polonistką. Do czego przyda 
mi się praca przy mięsie? Mu
siałam zrobić całą masę badań, 
w tym badania na nosicielstwo 
trwaiące dwa tyg-0dnie. Prawie 
całe wakacje przepadły. 

Praca zaczęła się od krótkie
go kursu BHP i od informacji, 
że będziemy zarabiać 60 zł na 
godzinę. Wszyscy zaczęli się 

śmiać. 
Co mi dały praktyiki? Zoba

czyłam jak się w Polsce pra-

Wydziału Prawa ł Administra
cji UŁ: 

- Z czasu, jaki poświęciłem 
praktykom robotniczym, da się 
zestawić pełny mie,siąc. Jest to 
w pewnym sensie praca społe
czn.a, gdyż pracownicy nauko
wi nie otrzymują za nią · ekwi
walentu finansowego. Naj
pierw trzeb~ nawiązać kontakt 
z przedsiębiorstwami. Potem 
sporządzić listy studentów, zor
ganizować z nimi spotkanie. Z 
podziału na grupy nie wszyscy 
są zadowoleni. Rozpocz..y.nają 

się interwencje, w tym nie tyl
ko interwencje studentów. ale 
także ich rodziców. 

Praktyki robotnicze na na
szym Wydzfa.le musieli odbyć 

studenci pierwszego roku i ro
ku zerowego. Największy kło
pot był z rokiem zerowym. 
Wyniki egzaminów są znane 
dopiero 20 lipca, a ze studen
tami jest ty.~ko listowny kon
takt. Poczta doręczała listy z 
dużym opóźnieniem. Przyjąłem 

więc około 300 telefonów, w 
tym także wie1e w domu. 

Część studentów nie była 
przyjęta przez zakłady pracy. 
Ci młod~ ludzie mieli zdezor
ganizowane wakacje. Około 

Czy należy utrzymywać fikcję, która na dodatek demoralizuje młodzież? 

Różne opiliie na temat praktyk 
/ 

robotnieZych 

mazi. Kierow111ik powiedział 
nam, . że gdyby nie te dziew
czyny to słoitków .nie miałby 

kto umyć i paszł)"bY na pro
Clukcję tak jak były. 
Można było zarobić. Za po

moc prywaciarzom w ładowa

niu pustych skrzynek na sa
mochód żądaliśmy' po sześćset 
do tysiąca złotych na dwóch. 
Prywaciarze nie mieli wyboru, 
ni:kt im za darmo nie pomoże. 

Szczerze mówiąc obijaliśmy 
się. Dlaczego? Czy można się 
przykładać do bezsensownej 
pracy? Jednego dnia kazano 
nam nkład.ać skrzvnki w pryz
my. a drugie!!o dnia rozbierać 
te pryzmy i układać skrzynki 
na paletach. Takich bezsen
sów było więcei. Poza tym do
tąd nie wiem.~-. ile zarobiliś
my f kiedy dostaniemy pienią
dze? Czemu mam sie pn.ykla
dać do pracy, j01k nie wierq, 
ile zarobię? Prawie każdy 
przynajmniej tydzień był na 
._chorobowym". Ja miałem „le
we" zwolnienie. Nie wiem jak 
inni. 

Stosunki z robotnikami u
kładały się bardzo pomyślnie 

To sympalyczni ludzie .. Często
waliśmy się papierosami. pro
W'>rl".il iśmy dyskusje. 

Mówi student Politechniki:. 
- Praktyki robotnicze odby

łem w 1987 roku. U na.s nie 
było bałaganu ore:anizacyjneizo. 
takiego jak na Uniwersytecie . 
Pewnie dlaitego, że łatwiej do
brać dla nas pracę zgodną z 
przyszłym zawodem. 

Co myślę o praktykach? Za 
marny grosz chcą nas wyeks
ploatować. Ale przynaimnie .i 
połowa się obija. Pod konie r 
okazało się. że pracowałem n? 
akord. Najwyższa płaca w mo
jej grupie wynio,sla 5.500. Cze·
!!O się nauczyłem? Bumelować. 
Psułem maszynę, żeby nie pra
cować. Inni też psuli. Potem 
szliśmy na stołówkę i graliśmy 
w karty dopóki majster nie 
naprawił maszyny. Piętnasta-

cuje. Raz upadła mi na podło
gę szynka. 

- Gdzie to można opłukać? 
- za.pytałam jednego z pra-
cowników. 

- Po co? - zdziwił s:ię. -
Przecież i tak zjedzł! Czy pra
cujesz dla. siebie? 

Picie jest na porządku dzien
nym. Od robotników czuć al
kohol. Widziałam jak pracują 
przy wędlinach. Chyba zosttmę 
wegetarianką. 

Nauczyłam s ię tp;k pracować. 

żeby „się nie narobić". Częste 
przerwy na papierosa. Przedłu
żanie przerw Ale nie obija
liśmy się. Przynajmniej nie 
bardziej niż .,normalni" pra
cownicy. Na nocząlku bardzo 
się staraliśmy pracować jak 
najlepiej. W miarę upływu 

. czasu dostosowywaliśmy się do 
innych. 

Mówi młody pracownik na
ukowy, opiekun jednej z grup: 

- Były przypadki uchylania 
się od odbywania praktyk. Ale 
.ia nie b;vłbym w stanie uza
~ ;i dnić sPnsu tych praktyk ma
.ie.i gruoie, bo sam tego sensu 
nie widzę. Jest to zawracan ie 
!:(!owy zarówno studentom. jak 
i oracownikom na11kowym. W 
ciągu roku jesteśmy zajęci 

pracą dydaktyczną. Wakacje .to 
najlepsza pora, żeby nadgonić 
zaległości w pracy naukowej. 
A studenci i tak prędzej czy 
później zetkną się z pracą fi
zyczną. Będą musieli rirzecież 
jakoś zarobić na życie. To 
właśnie praktyki · unie,możli
wiają stu0entom normalne za
robkowanie pracą fizyczną. bo 
zabierają czas. I pn;y tym śą 

demoralizujące. Sens miałyby 

wtedy, gdyby zatrudnić te 
mł-0dzież u prywaciarzy. , Nie 
mieliby szamsy nauczyć się bu
melować. I nie byliby wyzys
ki wani za półdarmo. 

Mówi pełnomocnik do spraw 
praktyk robotniczych dziekana 

120 osób będzie musiało odbyć 
praktyki w przyszłym roku, 
gdyż w tym roku nie było dla 
nich miejsc pracy. 

Mówi zastępca pełnomocnika 
rl"ktor"' UŁ: 

- Praktyki robotnicze są 
organizowane w Łodzi już dru
gi rok . Tneba zapewnić ponad 
tysiąc miejsc pracy. Wysyłamy 
oferty do wszystkich dużych 
zakładów i do tych, które spo
dzie';Vamy się. że będą potrze
bowały siły roboczej w sezonie 
urlopowym. Chodzi tu o ga
stronomie. . zakłady przetwór
rze, handel (PSS) . Nie wszyst
kie zakład~· są zaintPrernwarie 
nasz.vmi ofertami St•1dentów 
wvna~radza się ? Funduszu 
płac, co może nieknrzyctnie 
wpłynąt na gytuac.ię finanso
wą przedsiebiorstwa. Stararnv 
się zapewnić studentom pracę 
zgodną z ich orzyszłym wy
kształceniam. Nie w każdym 
wypadku jest to możliwe. Tru
dno sobw wyobrazić taką pra
cę fizyczną która bylab;v zgo
dna z przyszłym zawodem oo
lonistv lub psycholo>!a. Dl'łtegn 
nie wszyscy mo~ą być. z.ado· 
wole ni 

Ol<iciego młodzież czesto od
nosi się do prakt,·k nieche!
nie? 1.1raktują to jak obowi~

iek, a obowiąz:ków się nie lu
bi. Czy praktyki robotnicze 
można jakoś ,.ulepszyć"? Po
winny się w całą sprawę bar
dzie.i zaangażować organizacje 
społec,zne t młodzieżowe działa
jące na terenie zakładów pra
cy. Chodzi mi o wieksze zżycie 
praktykantów z załogą. Dotąd 
te organizacje robią niewiele. 
Korz.ystna byłaby też zmian"' 
przepisów finansowych przerl
siębiorstw, zlikwidowanie po· 
działu na poszczególne fundu· 
sze. Należałoby też wcześnie .~ 
rozpoczynać egzaminy wstępne 
na studia. To uprościłoby spra
wę od strony organi'Zlacyjnej. 

Co myślę o rezygnacji z for
muły, że praktyki muszą ko-

niecznie polegać na pracy ff
zycznej? Wtedy to już nie by
łyby praktY'ki robotnicze. Nie 
realizowałyby tych celów dy
daktyczno-wychowawczych, co 
dotąd. 

Czy praktyki są potrzebne? 
Gd;vby je z.likwidowano. stu
denci mieliby mniejszą możli
wość zetknięcia s-ię z uczelnią 
przed rozpoczęciem zajęć, 
mniejszą możliwość wzajemne
go poznania. Być może stra(:i
łyby też niektóre zakłady. te, 
którym brakuje siły roboczej 
w okresie urlopowym. Myślę, 

te studenci odnoszą korzyści z 
odbywania praktyk. Niech 7.o
baczą jak jest naprawdę. Jeśli 
mają to w -przvs"Złości zmienić, 
tr1·..Jno. muszą 7.0baczyć . 

Opinia dyrektora Okręgo-
wego Przedsieblorstwa Prze
mysłu Mięsnego. 

- Dlaczego chetnie przyj
muję studentów? Mam pienią
dze, którymi mogę płacić. a 
nie ma latem kto pracować. 
Sezon urlopowy. Na dodatek 
niektórzy pracownicy odcho
dzą, by zatrudniać się sezono
wo u rolników. Studenc1-prak
tykanci to dla mnie c:luża po
moc. 

Uczelnie się tu dobijają, że
by przyjmować do pracy prak
tykantów. Zarówn-0 Uniwersy
tet, jak i Politechnika. Z Un1-
wersytetem zawarliśmy umowę 
wieloletnią, Niestety, są trud
ności z wyegzekwowaniem u• 
mowy. Zgłosiłem zapotrzebo
wanie na 40 studentów każde
go miesiąca. W lipcu zgłosiło 
się dziesięciu, przy czym z 
t:sty WY!J1ikało, że powinno ich 
być 57. W sierpniu pracowa
ło również 10 osób. choć na 
liście było 46 nazwisk. Z tych, 
którzy z~łosi li się zbyt -Późno 
uruchomiłem dodatkową i:tru
pę. od 15 sierpnia, raptem 12 · 
osób Dopiero we wrzPśniu 
z!!losiło się do pracy 39 osób. 
Ale wteclv li$ta 7.awierała aż 
94 nazwis.J<:a. Praca przy pro
dukcji żywności ~vymaga wy
konania całej serii specjalisty
cznych badan, w tym badań 
na nosicielstwo. Te badania zaj
mują wiele czasu, być może 
nie wszyscy zdążyli je zrobić 
na czas. 
Staraliśmy się stworzyć stu

dentom cieplarniane warunki. 
Kierowani bvll do łżeis1vc-h 
nrac. nie pracowali na p~zy
kład przy uho.iu. choć ?.?odnie 
z umową modibv. Mieli też 

fa.chowa opiekę. Zarobili po o
koło 20 tysięcy. Mvślę. że to 
dużo. Mieli też okazję zoba
czyć Jak cięż;ka jest praca w 
przemyśle mięsnym. 

Co myślę na temat likwi
dacji praktyk robotniczych? 
Ano, świat l!ę od tego nie za. 
wali. M9gę sobie przecież or
gan.izować sile roboczą w inny 
sposób. choćby przez OHP. 
Zmuszanie kogokolwiek do 
pracy na siłę moim zdani-em 
mija się z celem. 

Zanotował: 
MAREK 
BLASZKO WSKI 
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ara.z za zajezdnią 

Z tramwa jową w He
lenówku ro ś.n i e las, 
przez który można 
s1e dost·ać rln No
we j Gdyni. W tym 

·miejscu biegnie eranica mię
dzy Łodzią i Zgi'erzem. a za 
lasem leży oo obu strCJtnach 
drogi wieś Chełm:v . która stała 
się typowym miejskim m'P
dlem Wieś. która .i€st. rl?:iś 
dzielnicą Z!!ierza z~mi·;::st ch2-
łuo cod striecha i stodół - o
grórliki. domki 'p'4n"TOc1Zinn e i 
wille. 

Kiedy Jan Kurza•va, rt}C'Zn!k 
1931, kupił przy ulicy Chooi
na 4 dom w stanie surowvm i 
.zaczął go powoli wvkańr:zać. 
bo mia:ł d·osyć g.n,ieżdienia siP. 
po służbówka.eh. w Chełm?ch 
zawił!zal się dopiero tzw. ko
mitet wodny. A dzisiaj jest tu 
już pra.wie wszv~tko. abv lu
d'.T.ie mo~li zno~niP 7vć . i trre
ba zaznaczyć, ie C:·"konano te
f!O niemałym snołe{"'l.nvm wy
siłkiem. Jest wiec wodocia". 
gaz i ogrzewanie ~azowe, krań
cówka autobusu. sklen. kiosk, 
b1,lduje się osiedle młodziPfo
we prz:v ulicach Le~ia - Ła
giewnicka. • 

Jan Kurzawa, w dżinsach 

Lubl'inie. Z-lał i został przyję
ty. Aliści P'O ·dwóch tygod
r> i?.~h technJcy wete-rynarii zo
stali we7lwa'ni d1l rektoratu i 
rektor oświadczył, że z mini-

1 sterstwa rolnictwa ot-rzymał 
l i stę osób, które muszą 2!ostać 
przyjęte, w związku z czym 
techn~cy mają opuścić uczel•nię 
i próbować szczęścia w przy
szlvm roku . 

B:vł to dla Jana u:urzawy 
koniec studenckich marzen. 
Stosowa·no wtedy różne meto
dy, clecydowalo też pochod r.e
n ie ąyl rok 1952 . i ojciec Ja
na' Kurzawy uchodiził za wro
ga ludu, był kułakiem. Ale to. 
czego nie "lane hvlo osią g,n::> ć 
Janowi Kurzawie. osiągneła 

- jego cól"ka. Jest . lekarzem we
terynairii, ukończyła tę samą 
ucze1nię w Lublinie, do której 
bezskuteozn.ie dobijał sif' ri
ciec. Poza tym, Ja1n Kurzawa 
jest już szczęśliwym dz1ad
k:enr. 

Lata pięćdziesiąte tak go 
zraziły do polityki i parti i, ż~ 
m imo wielu propozycj.i . n ie 
wstąpił do żadnej. J:hi<iaj _; e~• 

C'lłonkiem Plenum ZSL oraz 
członkiem władz NK ZSL. Ale 
do oal"tii chłopskiej wstii1t>ił 
dopiero po czterdziestce. U.z-

Jeżeli postawi na rolnictwo - to wygra! 

ta'k, jak ps:zC'Loły pSiZcrzelairza. 
Zapach tych kurcząt Jan Ku
rzawa pamięta do dziś. 

A później był d-0nos, że on 
nie pracuje w lecznicy, tylko 
na sw"jej fermie. Specj1alna 
komisja przeprowad1ziła kont. 
trolę i okazało S1ię, że Jan Ku
rzawa daje 83 proc. czynów i 
wpłyiwów, a res:zitę kierow1nik i 
drugi pracownik. Trzy lata te
mu Kurzawa usaimodizielmił sie. 
podziękował za pracę i odtąd 
jem:cze baTrrzie j stał się zn q
nv iako drobiarz : snołeczn ik 

'.Te <ot wiceprzewod'!ldczac:vm 
MRN w Z"·ierzu. Prezydenita 
miasta uwaria za dże.ntelme-na , 
który zawsize dotrzymuje sło
wa, ale który chciałby nierar„ 
aby jego postanowienie było 
górą. Kurzawa szanuje prezy
denta, ale często s:kaozą sobie 
do oczu. Ęiedy więc prezyde111t 
ustalił bez konsultacj:i, że w>·
d.z i2l roln!otwa zostanie prze
nie'>iony z Urzędu Mias.ta do 
f'miny. to PQ·~ i ed1ienia orez:v
di 11rrr ndh,·wał_v s iP w te j sr-·ra
wie niemal codziennie. Jan 
K11rwwa 7.muszonY bvł strze
lać z gruhe.i rury. to znaczy 
wygłosić taką senteincję, że 
chłopskie grunty są w m:ieś·cie 
potrzebn~. ale chłop śmierdzi 

Jan Kurzawa słyszy w telewi
zji, że w wojewódrztwie łód,z
kim od lat zinakomdc:ie ukŁada 
się współpraca między partia
mi, tą on się z tym nie zga
d•za. Skoro bowiem jest taka 
sielainka, to czemu, gdy w 
WZGS zwalnia się stanowisko 
wiceprezesa, ZSL ma ba.kie 
trudm>ści z obsadzeniem tego 
stanowiska? Czernu naczelmii.
kam1 gmi.n jest taik mało lu
dowców, czemu . woj. lódlZlkie 
Jako jedyne w Po1lsce nie ma 
wicewo jewody ludowca od 
spraw rolni.ctwa? Koat!icja ma. 
być na równy.eh prawa.eh, a 
n ie tak, że dwóch ciąg1nie, a 
trzeci pojeż·dża. 

Jan Kurzawa u2!naje za zby.t 
zachow.awC"Ze wyst~pienie prof. 
Strużka "' Sf' jmie. Podobało 
mu się wystą.pie.nie pro<f. M'i-
k-0łaja Kozakiewicza oraz 
stanowisko Stronnictwa De-

Mówi: BRYGIDA FISZER 

" 

mokra•tycZinego. Zjedn.ocz:one 
St.J:•onnictw o Ludowe ni e mo
że uchylać si ę od sprawy. Je
żeli jest partia robotni.ew. to 
mus-i być też partia chło·p;;ka z 
prawd'Ziwego zd ar zen ia. I . , 
przęds>bawioielem ZSL przy o- - Na początek porozmawiajmy o dzisiejszej kondycji na. 

:, • • i! „ ' ' ' '., ' I • 

krą~łym stole powinien ~yć uczyciela w Polsce. Jaka ona jest? . . 
Moś taki. jak prolf. Kozak1e- - Zawód nauczyciela nie jest dziś. popu~arny, choc1az ju:l 
wicz. wśród młodzieży budzi zainteresowame. Swi.adczy o tym ilość 

J.an KUT·zaw.a ucieszył się, że zgłoszeń na wy~ziały pedagogiczne w . sZikoiach wy~szy.ch r6;~-
premier Mdeczy~ław Rakow- n~go typu. O braku popularności zadecydowało · wiele ~z!nn~-
ski swoje pie·rwsze rozmowy ków, między Lnnymi niewątpliwie trudna praca, małe mozhwo:i-
1Jr7eprowadził w NK ZSL . • Te- ci dobrego urządzenia się w życiu, konieczność prowadz~ma 
ieli premier oostawi na rol- d,.Jdatkowych zajęć w celu podwyższenia. zarobków. N~.tom1ast 

Cale ŻJ • e Jana Kurzawr 
\ 

nictwo, to wygra. ]Vfnżliwo.ści co pociąga w zawodzie -nauczyciela? Długi ~res wakaCJI, ~tó~e 
sa o!tromne. 0 ile tyllJro stwo- da•ą możliwość, zwłaszcza młodym nauc;zyc1elom._ upraw1ama 
rzv się od<powiedYJie war1mki turystyki, dłuższych wyjazdów, a kobietom zatrudmonym w ty~ 
młodzieży, żeby nie ucie-kala z:i.wc·dzie umożliwiają prozebywanie przez dłui.szy czas w ckres1e 
ze wsi i ni<-' mówHfl. że <t,„ .r~i wolnym od pracy z własną rodziną. 
narobill tylkn nł11 11: ów. Wlaś- - No, dobrze, ale nauczyciele mają także mniejszy wymiar 

.RYSZARD· BIINKOWSKI 

w iniebi~kiej blu7Jie, na pier
wszy rzut oka nie sprawia 
wrażenia chropa z urodzenia, -a
już z pewnością n.ie takiego, 
co walczy z uporem 'o chł-op
skie sprawy. Ma pogodne sza
re oczy, szpakowate włosy 
przylegające gład:ko do czas.z
ki i nie iest olbrzymem zdol
nym do rzucania workami ze 
złożem, chociaż, jaik się potem 
okaże. I to potrafi zrobić. Mó
wi łagodnym głosem, wydaje 
si~ człowiekiem zrównowa:bo
nym i tolerancyjnym, takim, 
co to nie wda sie w awantu
rę z kiere>wcą, którv zaied•zie 
mu drogę, ale w kontaktach, 
jak to m6wia. na linii obywa
tel - aidminiskacja to on, on 
nie jest taki tolerancyjny. Jan 
Kurzawa ma bez wątpienia 
swój udział w· P.fZ®brąteniu 
wsi Chełmy w miejską dziel
nicę. nie na . próżno ' wpisano 
go do Księgi Zasl-117,onych dla 
miasta Zgierza. Nie narzeka 
nawet na to, że swój warsztat, 
pra.cy ma 4 kilometTy. od do
mu. na drugim końcu miasta, 
w DabTówce M;ilicach, gdzie 
hoduje kury. A w ogóle to 
Jań KuTzawa nie ur-0d1Z:ił się 
w Z~'erzu. · 

TJrc-dził się we Wróblewie, 
d'2!1ś wojewócł2!two sieradzkie. 
Ojciec u-prawiał dziewięć ł1"ek
tar6w ziemi: a mat'ka zajmo
wała ·się głównie czworgiem 
dzieci, ale nie tylko. bo to ona 
wmowadz:ała postęn t kulturę 
do ~ospodarstwa. Ojciec zaj
mował się pasieka. uprawiał 
sad, wywoził . konikiem ow~ce 
do Łod.zi. Jan Kurzawa pam1ę
ta, ja:k bardzo praitnał ch?dzić 
do zafożonej we Wróblewie o
chronki. gdzie poznawało s!ę 
Inny świat. Obowiazywał t?m 
rm:-;mt:s pk!a ' tranu, chtopiec 
dostawał od tego torsji, a do
rosły Ja.n Kurzawa do dziś nie 
je rxb morskich, bo. mu za.la.: 
tują tranem. W . ochronce był 
inny świat. a w d-0mu czekała 
praca. Pięćloletni chłopiec pa
sał już · krowy. a starsza o rok 
siostra wyręczała w pracach 
gospodarskich matkę. Cie~zył 
sie z pójśoi·a do szkoły, a ~ed
nocześnie m·zybvwało obowiąz
ków w g-osoodarstwie, więc 
nie było łatwo. Ale on .to lu
bił. Lubił zwierzęta i ja7ldę 
końmi. Został wychowany w 
kulcie pracy. tak że dziś n.ie 
mó~łby bez niej żyć. Pz1ś, 
chociaż nie musi. wstaje o pią
tej rano i jedzie na fermę. 
Kiedv przychod'.lli wa!!on z pa
szą dla kur. staje w .kolejce ~ 
pracownikami i dźwiga worki. 
;\7f'hV uzyskać tańszą paszę, 
jeździ po jarmarkach, kupuj~ 
zbr7e i sam przerruca worki. 

Po podstawówce ukończył 
szkołę rolniczą w Knścierzy
nie, ale tego było m'.1 za ma
lo. Podczas wakacji p"zec1.Ytał 
w. gazecie, że w Bydgoszczy 
przvtmu.ią do .technikum wet~
r}'nari•i. Pojechał. zdał egza.mm 
i ' został przyjęty. Apetyt roś
nie w miarę jedzenia, toteż oo 
uzyska·ruu dyplomu technika 
weterY'narili .Jan Kurzawa u
dał się do Warszawy i Pl'<ZY
stąpił do e!!zaminów na wy
dział weterynarii Wyższej 
SxkQły Rolniczej. Zdał, ale nie 
został przyjęty. Następnego r·o
ku :;próbował więc w WSR w 

nał, że k-cmtaatt · z ZSL jest 
dlań nieod'Ziowny, zmuszała go 
d'o tego praca na wsi. 

Najpierw pra.c-0wa~ jako te
'chnik we<terynarii w leczinicy 
w Sieradzu. Opiekował sję 
międi:zy innym1 liczącym 200 
sztuk stadem świń, które ho
dowano w gospodarstwie przy 
prewentorium w Rafałówce. 
Poznał tam ciemnowłosą, 
ciemnooką nau.czycielkę An-
nę. Mówi, że gdyby 
miał szukać jeswze ra·z 
żony, to wybrałby ponownie 
Annę. Wiele jej w życiu za
wdzięcza, to ona. kier-owała 
mnóstwem spraw, dzięki cze
mu doszlti do czegoś, on zaś 
mógł mieć czas takie na diZ.ia
łalność społecmą. 

Paind Anna potWlierdza to. 
Mówi z . przymru,żeniem oka, 
że dała .mężdwi tyle lU1Zu, aż 
sle r<rnpoHtyli:ował. Bo ona do 
dziś pracuje w lecznicy w 
Zgierzu, . ma na głowie caly 
dom. zalkU'PY i·td., a Jan to 
nawet nie wie, ile co kosztuje. 
Kiedyś poW!iadornił ją, że w 
Prob-0szczewicaich są pomarań
cze. ale nie ku'?il, bo myślał, 
ie są jej nie-potrzebne. Gdy cór
ka wvszla z drmu. to przybył 
oies. czarny wilik. któreę-o trze
ba w.vprowadzać na soac~y 
do lasu. Bywa, że pies kłiicf7.ie 
się po.d drzwiami, nie dajac 
swej pall1i mzej~ć, a małżrme-k 
o!!la<la telewizje, bo musi 
mi~ć kcmtakt z w.iel'klim świa
t€""' ' 

W Sieradzu ziajmowaH służ
bówkę przy lecznicy, a wła§
ciwie ta<ki boks dla chorych 
zwierząt. Kiedy urodziło się 
dziecko i rozłożyło się amery
kjlnkę, to było ta•k ciasno .. ?'! 
::>•ni się obrócić, ap.i przeJsć. 
Trzeba było myśleć o przys;z
łości. pensia techntka wetery
narii niewiel'ka, toteż Jan Ku
rzawa zmuszony był zostać 
dwuza•wodowcem. Hodował do 
snólki z kolegą lisy i · norki, 
ale lekarz;owi powfatowemu t'l 
się nie podobał-o, bo ie!!O zięć 
też hodował lisy, no i na 
dzfałkath nracowndczych ziro
biło się ciasno. Jan Kurzawa 
dl"stał wymówienie. z cze)!o 
skorzystał i pr<Zeniósł się do 
lectni.cy w Zgierzu. Służbowe 
mieszkanie był-O nieco wieksze. 
ale warunk•i i l-ak kljepskie. W 
n0cv słys?.ał już ~ daleka, jak 
chło;p prowadzi chorego ko,nia. 

·w~tawał. ratował konia, za- . 
mykał oczy i natyichmiast za
sypiał. Nie było spolrojnej no
cy, bo ciągnęły wooy ogrodni
ków spod Łęczycy, a ~ło.tówki 
za tę bezsen.ność iad:ntd. .Jan 
Kurzawa musiał szukać czegoś 
poza zawodem, uo I ·w 1970 r. 
kuoił w Dąbrówce Malicach 70 
arów gruntu. W lutym nabył 
działkę, a 30 sierpnia przv
wiózł już pierwszą partię j€
cinodnfowych kurcząt na broj
lery, bo zaczynał od brojle
rów. Sypiał po c'.l!tery godziny 
na dobę, ale za to w ciągu 
kiL~u miesięcy kumik był go
towy, otY'nkowany, z ceI11tral
nym ogrzew~niem. Był tak 
1meczony. że wysypał te pis
ltlęta, ?JWalił się obok nich na 
~ciółkę i zaisnął. nie mając si
ły wyjść z hali. A gdy się 
zbudził. to znów nie wieidlZinł, 
jak wyjść, bo pi~kleta U'f,a
trzyły go za mat:~ę i oblepiły 
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ciwe ceny środków produkc ji · godzin pracy niż w innych zawodach. 
i opłacalność produkcji s1'ra- - To są pozory. Nauczyciel, żeby dobrz~ pr.acować, mu~i 
wfą, że nawet nie wvobraż.a- niemal taką samą ilość godzin jak obow1ązuJące go lek~Je 

. my s·obie. jaik on.a morie -wz:rn- poświęcić na przygotowanie się do nich oraz do ws~ystk1ch 
snać. Osią.)!alne sa olrmv 7hói innych zajęć szkolnych. Praca nauczyciel~ka - to. po p1erW1S~e, 
nawet do 100 kwintali z h<'~- po drugie i po trzecie: stałe uczenie się. Nauczy.ciel u.czy m-
tara. Tn nie pT'Zesada .Ta11 K11- nych , ale sam się także całe życie uczy. 

gnojem, więc trzeba · go wy- rzawa kunil ziemi" VT 'kla~Y. ' _ Czy częste zmiany programów nauczania - a czeka nasze 
pchnąć z miasta. Aby do tego . która od 1 fi l::it n le 'zin'l.k:l o- szkolnictwo kolejna reforma w tej dziedzinie - nie WJJływają, 
nie dopuścić, z posiedzenia ko- bornika. Na 2.20 ha te} ziemi ujcmriie na kond:vcię nauczycieli? . 
misji hM1dlu, usług i rolnictwa wvwió 7 l 60 roz:rzut>n"'"ów obo"- _ Na pewno tak. Starh nauczyciele, którzy przeżyli · wiele 
MRN wyproS?Jono prezyden- nika. Z:J;iw:ił sohie s:pr?!W" 7'! 7m1en pro)!ramowych , łatwiej umie ją się do nich dostosować. 
tów. No i wydział rolnictw·a w pierwszym roku wartość Odgrywa tu dużą rolę doświadczenie i umiejętn~ść wyboru 
po•zo.stał w Urzęd:z.ie Miasta. te~o zabiMu pr7 e•kroczv 'l":'la- pewnych treści oraz metod i form ich przekazywania. Młodvm 

Od pięciu lat Jan Kurzawa cznie wartość pln;riów. ale ze- n&.uczvcielom bardzo trudno jest przestawić swój sposób myśle-
hoduje kury nioski i zdołał brał rekorrl•owa ilość owsa nia, o'rganizowania pracy i przygotowywania się do niej. Trudno 
przez tem czas sprzedać po.nad 55 1.:wintali z hekt.ara-. im sprostl:ić zmia.nom pro!!ramowym. 
sześć milionów jaj. Takńch jak Według J;)mi. Jturz'l.wv naj- - A młodzież? Przecież ona także jest poddana nieustającym 
on, podobnie jak 01,Tod1nilka . większym hłedem był eksoort eks.perymentom ... 
badylall"Zem, nazyW1a się po- nawozów i imuort zbóż. A hłę- - Prj!:edmiotem pracy nauczyciela jest zawsze u.czeń, który 
garHwie kurzelalciem, że to ni- dem naj.nowszym jest to. że z n:e zawsze korzystnie odbiera zmiany. Przed wprowadzeniem 
by nie sieje talki, nie orrze. a rolmictwem związaine są tylko zmian programowych nauC"Zyciel powinien je sobie przY'flwoić -
zbiera. Otóż Jan KurzaW\a tak- 4 spółk·i, podczas gdy w rol- I wówczas uczeń nie będzie na tych zmianach tracił. Chodzi o 
że sieje zboża na pasze, i l!la nictwie i przemyśle rolno-spo- to, by nie ekspe.rymentować w pracy z uczniem. 
pieciu hekba'!'ach. które doku- żywczym oowirrrno być ich naj- - Proszę pani, a jak to jest: dzieci · uczą się w szkołach, a 
pił, osiąga wysok·ie plony. Nie więcej. Surowiec jest, należy mimo to wymagają niezbędnej pomocy rodziców lub korepe-
można liczyć tylko na pasze go tylko szybko i tanio prze- tytorów? Dlaczego tak się dzieje? 
z zewną.trz, bo hod·owla kur to robić, po czym sprzedać ko- - Dwie są tego przyczyny: pierwsza - od pierwszych klas 
jest taki interes, że obowiązu- rzystnie za granicę, na pmy- n:mczyciel ma dużą liczbę uczniów i nie może stosować .zasady 
je dwuletini cykl: przez pięć · kład przetworzone ziemniaki. indywidualizacii w . naucżaniu. Traktuje klasę jako' zbi6i:: ucz-
miesięcy kairmiienie, bo dopiero Jeśli cena na ziemni.a.ki będzie nibw. Bąirdzo mało "m;;i czas1,1 ;na pracę z p<>szczególnymi jed-
no 5 miesiącach z piskląt ro- ' . korzystna, to rolniik jest . w ·nostkami, drugie - nauczyciel przestał dziś być najważniej!Szym 
bią się nioski, potem 13 miesię- stanie zwięlkszyć .nakłady ;rntor ytetem dla ucznia. Na dziecko od najmłodszych lat dzia-
cy produikcja, n.a kondec zaś produkcję d•o 400 kwintali z łają środ1ki masowego przekazu. Dziś szczytem marzeń młodego 
5-6 miesięcy na czys:oorenie, hektara. rzlowieka jest najczęściej osiągnięcie pozycji i-dola: słynpy 
dezynfekcje i remont kurnd•ka, I~nieie prawdziwy rynek sportsmen, śpiewak estrad:i w:v. artysta, aktor. 
a potem wszys1Jko od nowa. wanywno-c:twocowy i drobiar- - Kto powinien udzielać korepetycji? Czy nauczyciel, który 
Teraz, 2 paid-zieTnilkia 1988 . r. ski, a możemy miec także uczy dziecko? 
jest akurat tak, że dwa m1e- prawdziwy rY1Ilek mięsny. - Nigdy nie powinien udzielać korepetycji ten nauczyciel, 
siące temu. powinien odstawić Smak prawdziwej wędliny któr:Y. uczy dane dziecko w szkole. Korepetycje jako takie są 
stare kury na rzeż, ale one znamy tylko z uboju gospo- często stosowanym douczaniem, co jest niewłaściwe. 
jł!szcze we \Wześniu miosły darczego, często nie kontrolo- - Czym zatem powinny być? 
100 tys. jaj, ro jest 70 proc. waneg-0. Trzeba zlikwidować - Tylko i wyłącznie wyrównywaniem braików w s:poradycz-
nośno.ści, więc pójdą pod nóż monopol wlie1kich zakładów !'Y"h przypadkach. Ponadto mogą dotyczyć poszerzenia wiedzy 
dooiero w połowie paźdz[er- mięsnych, dać rzemieślnikom wówczas, kiedy młodzież starsza przygotowuje się do egzami-
nika. praiwo do bezpośred•niego za- now ma.turalnych lub na wyższe uczelnie. Ale i wówczas nie 

Jan Kurzawa pomyślał, że kupu żywca u roliniików, a bę- powinien udzielać ich na.uczycie] z tej samej szkoły. Zc;ie-
córkoa może być dumna z dy- dziemy mieli w bród smacz- cydowanie nie !J'OWinni korepet~cji ud~ielać asystenci pracują-
plomu lekarza weterynarii, ale nych wędlin z małych masar- cy- na tych samych ·kien,1.nkach, na które wybierają się kandy-
z pensj:i to nie będzie szcr.e- ni. w podobny sposób można daci na studentów. Może to prowadzić do nadużyć. 
śli\\.'łl. bo jak tu żyć za taikie także U7ldrowić rynek artyku- - A co robi wieloletni pedagog, który- jak w przypadku 
grosze? Kupił wiec oięć hek- łów mle:izairskich. pani - pozostaje na emeryturze nie wystarczającej na. wi;p:a.nle 

W
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c:z.apy? _ zastanawia się Jan - Po eJmUJe, meza eżme o wie u, pracę na po e a u, Je 1 
hodu je już kury. A Jan Ku- Kurzawa. Jeżeli Gminna jest sprawny umysłow-0 i fizycznie. Ja pracuję w Zespole Sz.'kół 
T7.awa został przewod1niczącym Spółdzielnia ma być samo- Odzieżowych nr 1 w Łodzi. W ubiegłym roku uczyłam języka ' 
Wo!. Zw. Hodowc&w i Produ- . dzielną jednostką gospodarczą, polskiego zastępując nauczycielkę będącą na urlopie zdrowot-
centów Drobiu. Tak się złoży- to na ćo jej taki twór, jak nym. W bieżącym roku sz;kolnym. zaczęłam pracę w bibliotece 
ło. że w Ł<J<<:lzi zostioł złamany WZGS? Albo komu potrzebne szkoln~j. Zanosi się jednak na to, że znów bedę kogoś zastępo-
monopol „Poldrobu". Wielu jest coś takie)!o, jak Woje- wała na lekcjacł} języka polskiego. W wyjątkowych przypad-
hor'łowców zostało wyrzuco- wódzki Związek łlolników, Kó- kach można zawiesić emeryturę, żeby · '\ ponow.nie przelicżyć 
nych z „Poldrobu" ze względu lek i Organizacji Rolni.czy.eh? po dwóch laitach pracy. Nie jest to wyk\.JCł'JOne w moim pirzy-
na s'łabsze WY1I1ikd w produk- Samodzielne kólika rotnicz:e po- padku. 
c.1·i, ale wielu też odeszł.o, bo - To się opłaca" winny być siliniej powiąrzane z · 
nie mo~li zmieść he~ernonii i sam<JlI'Zą.dem, a tymcza'Sem - Tak, ponieważ rooja emerytu.ra po przeliczeniu będzie zna-
arogamcji ,,Poldrobu". I wtedy SKR .sobie, a samorząd sobie cznie wyższa. Wymaga to jedna·k dużego wysiłlku i odwaiti ży-
przy Woj. Zwią:~ku powstała i przy tym wszystki,.m SKR ciowej. Przecież w szikolnictwie przepracowałam już 30 lat, w 
n<iW'<l je<lno.stka gospo-darcza często świadczą usługi dla tym w zakładach kształcenia nauczycieli ponad dwadzieścia. 
„Drobiarz". Dziięki temu nie przemysłu. "\ie dla rolnictwa. - Jakie ~orzyści, poza materialnymi, daje podjęcie pracy? 
ma pośredruiików, magazy;nów. w Lodzi zn trzyło się coś ta- - Włącza człowieka w dkreślony zt-spół nauczycielski, roz-
chłodni i jajko tego samego kiego, że WZRKiOR wypowie- sze.rza jego kontakt z "ludźmi. wymaga zmobilizowania sił we-
rnia trafia z fermy do sklepu. dział 31 grudinia lokum rolni- wnętrznych i stałego doskonalenia dobrze już znanego wa.rszta-
W ubiegłym roku „Drobiarz" czym związ,kom branżowym. tu pracy. Nauczycielowi, który lubi swój' zawód, potrzebny jest 
osiagnął prawie 30 milionów Mają ()IIle opuścić gmach, któ- kontakt z młodzieżą. . 
zys.'ku, który prze"llllacza się rego były właśoi.cielem, ze - Na co przeznacza pani pozostały swój wolny czas? 
na działalność zwia1Z1!mwą, wy- vn.ględu na remont. Zielarze, - Przed) wszystkim na dobrą lekturę, filmy, wycieczki t 
po'czynkową i oświato.wa. Ho- ko.ntakty towar.zysk'ie utrzymywane z licznym ~r<>nem dawnych 
dowcy le?iej z;arabiają, bo ta- hodowcy ryb, bydła, drobiarze uczennic i ich dzieci. W wielu· przypadkach u-czyłam jut . dwa 
niej oroduikują, a że „Dro- mają szukać nowych lokali, a pokolenia: rodziców i ich dzieci.' Dziś odwiedzają mnie wsz:vscy. 

tymczasem do gmachu wpro-
biarz" uzyskał prawo ekspor- - A czy nie odczuwa pani ciężaru starości i samotności? 
tu (oierwszy eksoort d.o Srz;waj- wadz:a się „Polmasz" oraz fir- - Cz.łowiek całe swoje życie pracuje na . własną starośc!. Za-

mę .,Ema Service". która zaj-
carm. więc wiekszość chce pracowałam na swoją uczciwie. zawsze używałam wiele ruchu, 
przejść do „Drobiarza", taikże ~~ei s~~ecc;::.zcz.eniem komi- uprawiałam turystykę, uczyłam się dostosowywać moje wydatik\ 
'!: wo jewódZJtw ościennych. Jan Kurzawa, który całe ży- do możliwości i nigdy nie wiedziałam, co to jest nuda. 

Drobiarstwo jest gałęzią r{)•l- cie zajmuje się zwierzętami ·i . - D'Tiękujac :11a rozmowę. życzę, aby nadal nie narzekała pani 
nictwa, które nierwS1ze w~zlo sprawami rolindiet.wa, w ogóle na nudę, znużenie i zmęczenie. 
z kryizysu. Wskuteik restryikcji tel{o nie rozumie. Powiada.· że 
pasZ'owvch drobiaTze mieli nie żałuje ni.czego, co ro.bił w 
prze.p'aść, a przecież nie z~- żydu, ale teraz to już napra-
ne]i. Ba, są okresy, gdy jest wde nie wie, co z tym faintem 
nadmiiar jaj, które można eks- zr<obić. No, chyba że WZRKiOR 
portować, aby zdobyć środki ma na względzie ce·le wyższe i 
r!ewizowe na 7.'łkup pa15z i popT'zez czyszczenie kominów 
komoo'tlentów. Wszystk-0 jest dąży do ochrony środowiska? 
rnotliwe, trizeba ty]ko z góry 
ustalić, •Co zmienić w rolnic-
twie. 

I tnzeba konse!kwe-ntnie trzy
mać się tych ustaleń. Kiedy • 

Rozmawiał: EUGENIUS·z l'W•ANICK[ 
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. CZESLA W M'IROSł.iAW 
SZCZEPANIAK 

Zapisek wleński 
(2) 

1esienią zwarzyły się lasy mieszane 
zasypało aleje po kostki 
młody wiatr zamiata pejzaż przed zimą 
stroi figle w listowiu 
ostatnie owoce dzieli z ptakami i 
zaleca się na Rynku do gołębiarki która 
stoi z pustymi rękami 
.październ~k 1987 r. 

DARIUSZ MUS'ZElR 

Zapomnienie 
Przez włosy jak strugi styczniowego mrozu 
kołysze się płomień świeczki 

Jeszcze chwila 
t nie zdążymy zobaczyć 
:zy to naprawdę my 

Pólka z książkami 
WIELKA TRÓJKA REWOLUCJI 

Mlfi SA @W e 

Albert Manfred, wybitny historyk radziecki 
zdobył uznanie w świecie dzięki swoim pracom 
poświęconym Francji i jej dziejom w XVIII w. 
Czytelnik polski otrzymał właśnie - • wydaną 
przez PIW - książkę poświęconą trzem działa
czom i przywódcom Wielkiej Rewolucji Francu
skiej, którzy pragnąr stworzyć idealne społeczeń
stwo i państwo nie tylko że ponieśli klęskę, ale 
mimo założeń programowych, okazali się być 
twórcami rewolucji burżuazyjnej. Byli to Rom;
seau, Mirabeau i Robespierre, postacie od wieltów 
zaprzątające 9mysły naukowców i pisarzy~ Prze
kład Andrzeja Szymańskiego 

Albert Manfred·: Rousseau, Mirabeau, Robes
pierre. PIW 1988. Str. 476. Cena 1.100 zł. 

ZIEMIA PRZEMYSKA 

Nieczęsto mam okazję prezentowania w tym 
miejscu albumów. Tym razem pragn~ Czytelni
kom polecić pięknie wydany album Tadeus.i:a 
Rutl:r.yń~kiego ,.Ziemia .Przemyska" z tekstami Ja
na Bazylego Lipszyca opisującymi historię i dzień 
dzisiejszy jednego z najpiękniejszych zakątków 
naszej Ojczyzny Jednak najbardziej urzekają fo
tografie: te czarno-białe 1 te barwne, oglądając 
które możemy się ·pr7ekbaać, iż Przemyśl i jego 
okolica są naprawdę ,równe Rzymowi". A przy 
sposobności ze smutkiem stwierdzam. że ciągle 
tak mało znamy zabył.ki Polski i jej piękno. 

Tadeusz l}udzy.Uski: Ziemia Przemyska, Spo.rt 
' i T~rystyka 1'988. Str. 124. Cena 2.900 zł. 

CZEiRWONA NITKA 

Twórczość Kajetana Pakowskiego penetrowała 
dotąd obszar naszego codziennego bytu. Ale. oto 
ukazała się ,Czerwona nitka" - rzęcz o dz1ałdl
ności gangu przemytników heroiny · z Bliskiego 
Wschodu via Polska do Europy Zachodniej i A
meryki. a także o pracy służb specjalnych. któ
rzy ową „czerwoną nitkę" czyli szlak prz_er.zuto
wy przez komunistyczną Polskę. udaremma3ą w 
iście amerykańskim stylu. A więc sporo drama
tycznych i tragicznych sytuacji, pościgów. strzela
niny itp. A wszystko podane inteligentnie, nie 
nużąco w dobrych dawkach. 

Kaietan Pakowski: Czerwona nitka. WŁ 1988-
Str. 134. Cena 300 zł. 

Oprac.: E. IW. 

Latem rooku 1939 Witold Gom
browicz powiedział do grona 
swoich przyjaciół: „Państwo nie 
umieją czytać gazet. Ja likwidu
ję moje intehesy na trzy lata i 
wyjetdżam z Euhopy hazem z 
poetą Sthaszew'iczem". Tak przy
najmniej miały brzmieć słowa 
autora „Ferdydurkę" przypom
niane po latach przez Eryka Li
pińskiego. I wyruszył Gombro
wicz razem z Czesławem Stra
szewiozem do Ameryki Południo
":'ej. A losy ich zupełnie inaczej 
s:ę potoczyły. Jeden poświęcił się 
literaturze, by stać się pisarzem 
znanym w kraju i na świecie. 
Drugi zaś na emigracji napisał 
tylko jedną ksiązkę, która zre
sztą do dnia dzisiejszego nie zo
stała oficjalnie wydana w Polsce. 

Pamiętam, kiedy przed p~oma 
laty książka' owa przypadkowo 
wpadła mi w ręce, nic o jej au
torze jeszcze nie wiedziałem. Po
czątkowo przekartkowałem ją 
pobieżnie, tak jednak mi się spo
dobała, że przeczytałem w ca
łości. Potem dopiero dowiedzia
łem się, że „Turyści z bocianich 
gniazd", bo o tej książcę tu mo
w~, stała się na emigracji praw
dziwą rewelacją. Chwalili ją J. 
Stempowski, M. Sambor z. Mar
kiewicz, W. •A. Zbysze'wski, T. 
N?wakowski, a Jerzy Pietrkie
wicz hasło Czesław Straszewicz 
umieścił na~et w encyklopedii 
„The Penguin Companion to Li
terature" wydanej w 1969 roku· 
pi~ał dobrze o ,,Turystach" takż~ 
Witold Gombrowicz w swoim 
„DZ:ienni}ru" choć przy okazji 
odciął się mocno Straszewiczowi 
za )ego kry~ykę „Trans-Atlanty~ . 
k~ . W kraJu natomiast książka 
n~e spotkała się z uznaniem, wy
mka. to oczywiście· z tematyki 
w mej i;ioruszanej. Ale i tutaj 
S~raszew1cz znalazł swoich obroń
cow, M. Sprusiński powiedział o 

nim, że pisał mało, ale bardzo 
interesująco. 
Książka Straszewicza to wła

ściwie dwa dłuższe opowiadania 
bardzo luź.v.o ze . sobą związane. 
'Pierwsze pi. „Katedra Sandwi
czów" mówi o pols~ch maryna
rzach, którzy uciekali ze statków 
w niewielkim porcie Ameryki 
Południowej, Punta Chata. Głów
ny bohater, E:ostek Napierski, 
schodzi na obcy sobie ląd z k1>ią-

Sylwester 
w Punta Chata 
żką kucharoką, symbolem polsko
ści w tym dalekim świecie, by 
choć przepisami potraw ulubio
nych być bliżej kraju rodzinne
go, a przecież i upichcić coś w 
wolnej chwili też można, ot 
choćby „flaki po polsku", 

A później po jednym i drugim 
głębszym o polityce trochę po
gwarzyć moi.na, co zwykle, jak 
to wśród Polaków, kłótnią &koń
czyć się musi, ale tutaj akurat 
kolejny kieliszek spór złagodził, 

I tak to żyC!e marynarzy w 
Punta Chata płynęło z dnia na 
dzień i z godziny na godzinę, bo 
przyszłość przed nimi się nie ry
sowała, wegetacja więc tylko po
zostawała w tej małej polskiej 
kolonii rzuconej na koniec Świata 
i życie z niewielkimi problema
mi, ot! by minął czas i pienią
dze można by było jakieś załat
wić i parę portowych kurewek 
oszukać. A jeszcze fobie narodo
we wszystkie wychodzą, jak to 
w takich skupiskach od kraju 

daleko będących, kto !le ran ł 
gdzie odniósł i czyje większe za
sługi dla kochanej ojczyzny. A tu 
jeszcze Boże Narodzenie przyszło, 
ąle co to za święta bl!2! śniegu i 
mrozu, b& choinki i świecidełek, 
w upale natomiast olbrzymim; 
i cóż to za zabawa sylwestrowa, 
gdy za oknem plus 30 stopni i 
alkohol dwa ra:zy szybciej do 
głowy uderza i nawet przewie
trzyć się nie można, bo na zew
nątrz wiatr gorący, co zamiast 
chłodzić zetyka jeszcze. I wszyst
ko to pokazane jest z prawdzi
wym, że tak powiem, literackim 
mistrzostwem. Postacie barwne 
na kartkach książki żyją i i;ldnej 
w nich sztuczności nie ma i ję
zyk bardzo dobry, nie do powtó
rzenia chyba, jedyny w swoim 
rodzaju, w dialogach ostrych i 
bardzo prawdziwych się wyraża
jący. A powiem jeszcze, że calo3ć. 
jest zabarwiona wspaniałym hu
morem (książka pod tym wa:glę
dem uważana jest za największe 
osiągnięcie na emigracji), ale 
by zobaczyć czy wszystko jest 
tak jak mówię, trzeba ową książ
kę przyczytać. Myślę więc, że 
czas ju~ najwyższy , by „Tury
stów z bocianich gniazd" w księ
garniach mo:żina było kupić. 

• 

W drugim opowiadaniu zmie
niamy scenerię i nastrój. Rzecz 
bowiem dzieje !lię w Gdańsku w 
latach stalinowskich. Tutaj Stra
szewicz wspina się na szezyty 
groteski. Humor osiąga jeszcze 
więlmze natężenie Uśmiech nie 
opuszcza nas od pierwszej stro
ny do ostatniej. Sledztwo prowa
dzone przez funkcjonariuszy bez
pieczeństwa w nic nie znaczącej 
sprawie, staje się szczytem ab
surdu. 

TOMASZ A. 
WLODKOWSKI • 

~ód~k,ie D!1i L·iteratury (które trwać będą przez 
dz1ew1ęc dni) zapoczątkowała uroczysta sesja ja
ka odbyła się w Miejskiej Bibliotece im. L. 'Wa
ryńskiego w ub. piątek, z udziałem sekretana 
Kt. ~ZPR - Grzegorza Misiewicza i dyrektora 
~yd~1a~u. Kult'.1ry i Sztuki. UMt. - Grażyny Wa
sllew~kteJ. Se~Je poprzedziło ogłoszenie wyników 
I Ogolnopolsk1ego Konkursu Literackiego im. Ta
~eusza Mici~ski.ego oraz konkursu na przekład z 
literatury niemieckiego obszaru językowego ogło
szone~o przez S,towarzyszenie Tłumaczy Polskich 
Oddział w t.odz1. W konkursie im. Tadeusza Mi
cińsk.iego II nagrodę przyznano Maciejowi Swiel'
kock1emu (naszemu redakcyjnemu koledze), III 
nagrodę zaś - Henrykowi Gajewskiemu z Sy
cowa. Jury konkursu wyróżniło także prace na-

wydh~żony cy~l . wydawnic.zy polskiej książk:), 
reagu}e wstydliwie (choWaJąc się za parawanem 
wyprobowanej sztu.ki aluzji), ale potrafi przecież 
zareagować w sposob bezpośredni" 

LÓDZKIE DNI LITERAIT'URY 

Następnie Tadeusz Błażejewski dokonał intere-
sującej oceny i przeglądu dorobku pisarskiego 
łó?z~i~go śro,dowiska i stwierdził: „Co łączy 
~s1ązk1, o ktoryc~ mówiłem, co stanowi ic,h ter
tium comparaboms? Okazjonalnie i przypadkowo 
- na użytek dzisiejszego spotkania - oko!iczńo~ć 
że ich autorzy związani są miejscem zamieszka: 
·nia; Z~acznie głębiej łączy je fakt iż stanowią 
częsć literatury polskiej, iż na zasadzie pars pro 
t~~o .świ~dczą o kond;ycjl współczesnego naszego 
p1smlent11ctwa, włącza3ąc się w żywotne tenden
cje problemowe i artystyczne„.". 

Sesje, nagrody, spotkania 
. . 

desłane przez Michała Daleckiego z Łodzi, Teresę 
Op~kę. z Radomia 1 'radeusza Patulskiego ze 
Sw1d01cy. Jury konkursu na przekład z literatu
rry niemieckiego obszaru językowego przyznało 
następujące nagrody w dziedzinie krótkiej prozy 
artystycznej. I nagrodę - Elżbiecie Cieślak, 7.a 
przekład opowiadania Gabrielle Wohmann, II i 
III nagrodę - Adamowi Sumerze, za przek1ad 
opowiadań Heinricha Bolla i Franza Kafki; dwa 
wyróżnienia przypadły w udziale Franciszkowi 
Julkowskiemu i Tytusowi Jakubowiczowi. 

W czasie sesji dr Tadeusz Błaże:iewski przed
stawił dorobek łódzkiego środowiska literackiego 
lat ostatnich. 

„Lata ostatnie - to czas niepokoju społeczne~o 
i zatroskania obywatelskiego w Polsce, czas pi:ze
wartościowań to lata spięć i ścierania się róż
nych wartości i poglądów - to swoisty tygiel, w 
którym krystalizowała się i nadal krystalizuje 
nowa jakość w sposobie traktowania i zachowy
wania substancji narodowej - powiedział Tade
usz Błażejewski. - Literatura nie może pozosta
wać obojętna wobec tych zjawisk Prawda, że 
reaguje różnie (już choćby poprzez okoliczność 
istnienia odmiennyeh obiegów literackich). reagu
je na ogół w dość powolnym tempie (w czym 
również ma swój znakomity udział piekielnie 

Swoimi refleksjami na temat dorobku nauko
wo-twórczego członków Stowarzyszenia Autorów 
Polskich. sformułowanymi wspólnie z prof. Ste
fanią Dzięcielską-Machnikowską. podzielił się Ed
ward Kolbus, natomiast prezes Oddziału Łódzkie
go Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich Konrad 
Frejdlich zaprezentował bogaty dorobek łodzkiego 
środowiska tłumacty. 

Na tegoroczne Łódzkie Dni Literatury, których 
organizatorami są: Związek Literatów Polskich, 
Stowarzyszenie Autorów Polskich i Stowarzysze
nie Tłumaczy Polski~h oraz MBP im. L. Waryń
skiego, składa się wiele interesujących imprez i 
wydarzeń, że wymienimy towarzyszące sesji cie
kawą ekspozycję książek pisarzy łódzkich, czyn
:i~ w kulua.raeh biliboteki. czy też koleiną sesję, 
Jaką zorganizowano w Klubie Nauczyciela, a po
święeoną słownikom specjalistycznym. Z okaz;i 
Dni Literatury czynne są w:ystawy publikacji Wy
dawnictwa Uniwersyteckiego, ekslibrls6w, zbiorów 
bibliofilskich nie mówiąc już o licznych spotka
niach autorskich. 

M. Z. • 

Xylon 
i tajemnica światła 

Kiedy obcuje się z dziełami jednego autora na 
ogół nietrudno .uchwycić wspólną myśl, z której 
są one wyprowadzone. Inaczej rzeczy się maJą 
w przypadku prezentacji zbiorowych, nie podpo
rządkowanych założeniom programowym, a jedy
nie wymogpm technicznym. Do takich nalezą 
wystawy 1'riennale Drzeworytu organizowane przez 
Międzynarodowe Stowarzyszenie Dneworytników 
XYLON z siedtibą w Winterthur - Szwajcaria. 

Nawet klasycznie rozumiany drzeworyt daje bar
dzo rozległe możliwości formowania twórczej IJ/Y
powledzi, a cóż dopiero mówić. kiedy chodzi o 
teohnikę druku wypukłego w ogóle. Toteż cha
rakteryzowanie artystycznych zagadnień w odnie
sieniu do wystawy, która jest przeglądem ~.:ga 
rodzaju twórczości artystów z około dwudziestu 
krajów, byłoby raczej bezsensowne. Można jedy
nie próbować odpowiedzieć na pytanie, czy wy
stawa tnka przymosi dużo świeżych, nie opatr"!<>
nych Świadectw 'reakcji twórców na współczesną 
rzeczywistość. Gdy chodzi o pokaz XYLON, urzą
dzony w Ośrodku Propagandy Sztuki, mam wątpli
wości, mimo iż wiele prac bardzo mi się po
dobało. „Przylądek Circe z czterema ilustracja
mi" - Hansa Martina Erhardta z RFN, a takie 
prace pozostałych członków jury: Christopha Do
nina - Austria, Hansa Kellera i Ursuli Schueh: 
- Szwajcaria oraz_ Ryszarda Otręby - Polska -
dają dobre świadectwo tej wystawie. Po naz
wiskaćh jurorów powinnam wymienić niemal 
wszystkich polskich twórców, ich bowiem dzieła 
nadają ton całej ekspozycji, wyczerpują nie tylko 
jej bogactwo. techniczne, ale przede wszystkim 
zasięg treściowy, czy raczej problemowy. 

Na początku lat osiemdziesiątych można było 
zaobserwować w różnych dziedzinach sztuk pla
stycznych nawrót do tak zwanych klasycznych 
technik i dyscyplin. wówczas też ciekawe było 
~jawnianie związków pomiędzy tym, co kiedyś 
1 tym, co teraz, poszukiwanie pewnej stałości 
niezależnej od niepokojów dnia dzisiejszego. 
Ostatnia wystawa XYLON-u zdaje się sugerować 
wyczerpywanie się tych wątków, a także -· co 
gorsza - dreptanie wokół spraw już przez sztu
kę I przez publiczność dawno prz,yswojonych. Wy
łamywanie się niektórych prac (ro. in. W. Sza
mockiego, T. Struka, T. Chojnackiego) z tej cha
rakte;1styki, i::zy szczególność kompozycji np. 
S. FlJałkowskiego, J. Grabowskiego nie zaprze
czalą tej o~enie; bardziej ją podkreślają, tak 
zresztą jak 1 prace nagrodzone:„Odpady" - Wie
sław Smętek - Polska. nagroda miasta Winter
thur; „Ulica Kasl C." - Jerzy Jędrysiak - Pol
ska, I nagroda XYLON-u; Be:& tytułu U - De
nis St~en -. Szw~cja, n nagroda XYLON-u; „Zi
mowy i letni bukiet" - Rudolf Kiłenzi - Szwaj-
caria! m nagroda XYLqNU. . 

Byc może taka ocena krzywdzi wielu autorów, 
ale jest ·to cena, na którą muszą się godzić ucze
stnicząc w wystawach zbiorowych. 

Gdyby któryś z obrazów Aleksandry Jachtomy 
z jej indywidualnej wystawy w Galerii Bałuckiej 
przenieść do zestawu kompozycji wielu autorow 
też zapewne zostałby on przytłoczony siłą '!ZY 

agresywnością innych, ze szkodą dla tej malarki. 
Aleksandra Jachtoma (studia w Akademii Sztuk 

Pięknych w Warszawie, dyplom w 1958 r.) pra
cuje niezależnie od nurtów czy mód, które uja
wniają się w sztukaeh plastycznych, nie wiąże ~ię 
z żadnymi programami artystycznymi, aczkolwiek 
krytycy sztuki chętnie zaliczają jej malarstwo 
do szeroko rozumianego nurtu postkonstruktywis
tycznego: Ta uproszczona klasyfikacja sugeruje. 
że jest to twórczość bardziej rozumu niż emocji, 
bardziej logiki niż poezji Tymczasem oba te 
czynniki Istnieją w obrazach Jachtomy w dosko
nałej równowadze. I im dłużej się je ogląda, tym 
bardziej tę ,równowagę się odczuwa. Jest to ma
larstwo. które nie poddaje się jakimś oczy
wistym interpretacjom, wymyka się wszelkim 
opisom. Trudno bowiem stosować taki zabieg 
wobec obrazów, których jedyną materią jest je
dnolity kolor, miejscami tylko rozjaśniony lub 
zmieniony w ten sposób, że ta zmiana sugeruje 
podział płaszczyzny według elementarnvch pra
wideł geometrii. Zróżnicowanie tak delikatne. .i:e 
prawie umyka wzrokowej rejestracji moze jednak 
wywoływać emocje: niepokoić I intrygować, a za
razem promieniować harmonia i sookojem. Można 
by to malarstwo nazwać rozważaniami '1ad mi
styczną taiemnica światła. 

KRYSTYNA NAMYSLOWSKA 

Xl'LON 10. - Międzynarodowe Triennale Drze
worytu, Ośrodek Propagandy Sztuki - patdzler
nik 1988 r. Aleksandra Jachtoma - malarstwn • 
Galeria Bałucka - październik 1988 r. 
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POLSKiIIE DZffE!LA 
W MEKSYKU 

W jednym z najważniejszych 
muzeów - Muzeum Rufino Ta
mayo w Meksyiku otwarta zo
stała w tym miesiącu wystawa 
obrazująca dokonania polskich 
artystów tkaczy w ciągu ostat
nich kilkudziesięcit! lat. Do Me
ks)·ku pojechało 50 tlkanin arty
stycznych 26 autorów, wśród 
nich prace najwybitniejszych 
polskich artystów: Magdaleny 
Abakanowicz, ·Marii Chojnac
kiej, Barbary Falkowskiej, Woj
ciecha Sadleya, Marii Gąsienni
cy-Szostak, ·urs:iuli Plew.ko
-Schmidt, Stefana Popławskiego 
i młod,szych artystów. 

Otwarte w 1981 roku Muzeum 
Rufino Tamayo posiada cenne 
zbiory, wśród których znajdują 
się dzieła najwybitniejszych 
twórców naszego wieku - Gior-

GIENIOM SCEINY 

TowaTzystwo Przyjaciół Lodzi 
wraz z Muzeum Miasta zorgani
zowało w miniony poniedziałek 
wieczór poświęcony pamięci 
zmarłych w latach 1987-1988 
ludzi teatru · Mieczysławowi 
Jagoszewskiemu, Wiesławowi 
Kindermanowi, Janinie Jabło
nowskiej, Stefanii Skwarczyń
skiej, Jadwidze Hryniewieckiej i 
Wojciechowi Pilarskiemu. Wie
czór wspomnień połączony był z 
koncertem, w którym w2lięli u
dział artyści scen łód'2lkich. 

NA P:r.ERWSZYM 
MIEJSCU 
„DZI·ECI ARBATU" 

Biblioteka im. Lenina w Mo
skwie ogłosił listę książek naj
częściej wypożyczanych z biblio
tek. Na pierwszym miejscu 12 
najpoczytniejszych książek znaj
dują się „Dzieci Arbatu" Ryba
kowa, potem „Białe szaty" Du
dincewa, „N ominacja" Beka, 
„Nocowała chmurka złota" Pris
tawkina, „Szafot" Ajtmatowa, 
„Ojciec chrzestny" Puzo, „Da· 

·lej, dalej, clalej„." Szatrowa, 
„życie · i los" Grossmana, ,,Hi
storia państwa rosyjskiego" 
Kramzina, „Mistrz i Małgorzata;' 
Bułhakowa. 

że badaniami objęto Moskwę 
inne w~ększe miasta Rosyjskiej 
Federacyjnej Republiki Radziec
kiej. 

OSADA WIKiiN'GÓW 

Osadę Wikingów od!Ilaleźli 
norwescy archeologowie na jed
nej z wysp należących do Ar
chipelagu Lofotów u północnych 
wybrzeży tego kraju. Natrafio
no m.in. na pozostałości ()kaza
łej budowli o wymiarach fun
damentów 60:>(6 m, należącej 
być może do wodza. Szczególną 
wairtość przedstawiają znajdują
ce się w osadzie przedmioty 
domowego użytku, dowodzące, że 
mieszkańcy osady utrzymywal·i 
kontakty z ludnością różnych 
stron Europy. Wyprawy Wikin
gów docierały m.in. · d-0 dzisiej
szej Anglii, Francji i HiszpaniL 

PRAWDA 
O DUNAJEWSKIM 

Dunajewski był wya:67Jniany i na
gradzany, nie wolno mu było 
wyjeżdżać za granicę. Choć miał 
ambicje tw~nia muzyki poważ
nej, jednakże nie p0zwalały mu 
na to 1-ii~~ące z.amów.ien.ia. 

W odczuciu władz „Pieśń o 
ojczyźnie" nie stała się wystarr
czającym i oczekiwa111ym peanem 
na cześć Stalina i dlatego właś
nie Dunajewski napisał kolejny 
utwór - „Pieśń· o Stalinie". Nie
stety, równie nieudany choć lan
sowany w całym kraju z poch
wałami pod adresem autora, któ
ry „stworzył godną pochw~ły 
pieśń o towarzysżu Stalinie". 
Jednakże sam Stalin, po wysłu
chaniu nagrania miał Powiedzieć 
kwaśno: „Tak, towarzysz Duna
jewski rzeczywiście oddał cały 
swój wspaniały talent, żeby tej 
pieśni nikt nie śpiewał...". Co 
prawda taka ocena nie \vróżyla 
twórcy nic dO'brego, lecz na 
szczęście Stalin lubił jego muzy
kę. 

W rnku 1955, mając 55 lat, 
Izaak Dunajewski p<>pełnił samo
bójstwo. którego motyWy me są 
znane. 

ZAWÓD 

Rys S!awomir tuczyński 

, gio de Chirico, Maxa Ernsta, 
Juana MiTó, Pabla Picassa i, 
rzecz zrozu,lTliała, patrona · mu
zeum - Rufino Tamayo. Mu
zeum zajmuje 2.800 m kw. · po
wierzchni ekspozycyjnej, zaś je
go bryła ar.chitektoniczna nale
ży do ciekawszych konstruikcji 
Warto przy tej okazji odnoto
wać, iż jednym z projeiktaotów 
tego interesującego obiektu był 
architekt prilskiego pochodzenia 
- Abraham Zabłudowski. Autorzy ILsty zastrzegają się, 

Publikowaliśmy niedawno w 
tym miejscu wy·powie<lź syna 
Izaaka Dunajewskiego o · sobie 
i swoim ojcu. Wypowiedź tę 
pragniemy dziś uzupełnić o opu
blikowaną przez tygodnik „Ogo· 
niok" prywatną korespondencję 
kompozy1tora. Otóż choć Izaak 

Sporym zawodem okazał się 
na ostatnim Fes·tiiwalu PolS'kich 
Filmów Fabulairnych „Obywa'tel 
Piszczyk" Andrzeja Kotkowskie
go mający z „Zea:owatym szczę-
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W teatr1e, jak wiadomo, trudno człowieka 
nastrasz} ć. scena bowiem nie wytrzymuje 
pod tym wzglt;dem P"równania z ekranem. W 
teatrze jednak. równie dobrze jak w kinie, 
0107.n9 wir:lz.a r11,1.śn·i " <>zvc. co się zdarza nie tyl
ko w sposób niezamierzony. 

PREMIERA W „STUDYJNYM" 

Draculi, wampira ssącego ciepłą ludziką krew 
dla zachowania nieśmiertelności. 

Wprawdzie nie całkiem jeszcze wymarło po
kolenie zatwardziały1::h racjcmalistów, którzy 
wynieśli ze s·z.koły sceptycyzm wobec informa
cji nie zweryfikowanych naukowo, rozplenia 

Strachy na Lachy 
Ale Jakiego sposobu zażyć, jeśli z.a osnowę 

utworu scenicznego obrana niesamowite, gdyż 
absolutnie pośmiertne dzieJe okrutnika Nosfe
ratu, szesnastowieczne.go hospodara Mołdawii i. 
Wołoszczyzny. mającego swą; niedostępną sie
dzibę w górach Transsylwanii. Onże. mimo ów
czesnego zacofania technicznego potrafił wy
prawić na tamten świat niewymyślnymi meto
dami coś ze sto tysięcy chłopa . Przeszedł Nos
feratu do ponurej legendy pod przezwiskiem 

się za to nad podziw chwacko ge.neracja przy
sięgłych entuzjastów wszystkiego co nie zbada
ne i tajemnicze, dająca chętnie wiarę nawet 
czarom i guslom. Jednym więc należało za
aplikować strachulki, a drugim prześmieszki, 
na zasad~ie świeczki i ogarka. 

Przedstawienie w „Study jnym" jest adapta
cją sensacyjnej opowieści Brama Stockera, 
powstałej u schyłku ubiegłego wieku . która 
doczekała się licznych literacko-kinowych 

wersji. Z u11:naniem dla dobrej roboty reżyser~ 
skiej i aktorskiej trzeba ocenić próby wywo
ływania dreszczyku niesamowitości i grozy 
przez umiejętne posługiwanie się światłem, 
gwałtowne ruchy aiktorów, nieoczekiwane o
krzy>ki i rozdzierające jęki. Muszę wy?.nać, że 
bałem się akurat tyle, ile wymagała lojal
ność widza wobec gorliwych usiłowań teabru. 
A jednocześnie, jakby na wypadek fiaska hor
roru ube.zpieczano się nieustannym pomrug:
waniem do widowni, żeby nie pomyślała sobie, 
że się tu w byle co wieriy. chociaż (mię.dzy . 
nami mówi~) udział konsulta.nta do spraw 
Wampiryzmu 7Ą]aje · się świadczyć, lZ ta 
sfera życia pośmiertnego jest tu w należnej 
estymie. 
MógŁbym pe>przes.tać na tych komplementach 

wobec przedstawienia, gdyby nie ~byt rychłe 
wyczerpainie się reżyserskich pomysłów i stop
niowe nasączanie się sceny I widowni d·oJmu
jącą monotonią l nudą, m!.mo ponawianych 
prób ożywienia różnymi .zagrywkami. 
Myślę, że sporo winy za niepowodzenie po

nosi sam zamysł upakowania na scenie wielo
wątkowej struktury powieściowej, co sprawiło. 
lż rzecz stała się pieludzko pogmatwana. cał
kiem nie trzymająca sie kupy. a mogłoby to 
mieć S\11:ój sceniczny sens i styl, gdyby ów 

stek t: ... „b: t-yś..::~ na „waria..::.kich papierach", 
korzystając z wszystkich atrybutów fa.rsowego 
ujęcia. Nie wysta.rczyły ro?:siane luźne pomy
sły, jak zgrzyt piły przy odcinaniu głowy wam
pirzycy, zabrakło zdecydowania i konsekwen
c.ii, toteż wiele wysiłków poszło na ma.irne. 
Być może specjalną atrakcją dla młodszych 

widzów okazał się udział, pojawiającego si~ 
kilkakrotnie zespołu instrumentalnego. którego 
muzyczne produkcje miały wprowadzić atmo
sferę lęku i niepokr.ju. czego jednak nie po
trafię docenić ze względu na słabo wrodz-oną 
odporność na dec.vbele. 

Mimo tylu zastrzeżeń nie wykluczam, że 
przedstawienie może znaleźć licznych z.w(llen
nlków w k1ręgach młodzieżowych. niezmiennie 
dochowujących wierności tej łódzkiej scenie. 

JE:RZY KWIEOIŃSKI • 
,Teatr Studyjny: „DRACULA", wg powieści 

BRAMA STOCKERA Przekład, adaptacja i 
reżyseria - MAREK MOKROWlECKI. Pro• 
Jekt scenografii l\RZYSZTOF PANKU:. 
WICZ. Muzyka - zespół IMPERATOR. Pre• 
miera prasowa 9 października br. 
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skie fortepiany, ksylofon, komplet klarnetów 
Selmera), nowoczesne magnetofony. 2 widea, 
komputer. Dużą inwestycją jest budowa or
ganów przez fiirmę czechosłowacką. Niebawęm 
uzyskamy też japońsiką kserokopiarkę, nie
ocenioną przy wydawaniu zeszytów nauko
wych oraz - dzięki specjalnej dotacji prezy
denta mia<ta - synteiator dla tworzonego stu
dia muzyki komputerowej. 

- A. więc rzeczywiście był to rok ,Jłusty" ... 
- Przyznam się panu, że nawet nie przy-

puszczałem, że tyle uda się załatwić. 'Trochę 
miałem szczęścia, dużo pomocy wład,z. W lip
cu odbyło siEf w Akademii spotkanie świad
czące o niesłabnącym zainteresowaniu władz 
naszymi sprawami. Uczestniczyli w nim dyrek
tor Departamentu Kształcenia Artystyczne~o 
MKiS, Edmund Heza i wiceprezydent Łodzi. 

Przypuszczam, że Akademia Muzyczna. 
rozwija też swoje naukowe i artystyczne tra
dycje? 

- Oczywiście. Np. prof. Wesołowski kieruje 
nadal długofalowymi badaniami dotyczącyqu 
wykonawstwa mu.z.y<ki dawnej, dr Janiszewski 
kontynuuje prace z.wiąza.ne z fizjopatologią 
narządów ruchu u muzyk6w. Młodzi kompozy
torzy organizować będą kolejne sesje „Musica 
Moderna". Przewidujemy dalszą wspóbpracę 
Wydz.ialu Wokalno-Aktorskiego z teatrami mu
zycznymi. Ważnym wydarzenem będ"zie zapla
nowany na maj X Orrólnopolski Międzyuczel
niany Konkurs Muzyki Kameralnej. Imprezę 
tę zainicjował przed 30 laty prof. Kiejstut Ba
cewicz 

Jako gitarzysta kieruje pa.n rektor zara
zem Międzyuczelnianą Katedrą Gitary Klasy-

„Kieruję się .dobrem całej uczelni„." 

Rozmowa z prof. ALEKSANDREM KOWALCZYKIEM, rektorem 
Akademii Muzycznej w Ł-0dzi. , 

- Jak wiem miniony rok, będący pierwszym 
rokiem sprawowania t>rzez pana funkcji rek
torskiej, był dla. Akademii Muzycznej pod wie
loma. względami pomyślny. Spróbujmy go pod-
sumować. . 

- U progu kadencji wytyczyłem sobie dwa 
cele. Po pierwsze: podnosić w dalszym ciągu 
na wyższy poziom działalność dydaktyczną, 
artystyczną i wychowawczą a po drugie: 
wzmocnić tzw. bazę. Przede wszystkim kon
tynuowałem więc starania o przyznanie sz,kole 
dodatko)!Vej_ pqWierzchn.i. lqlqilow·ej._ Uiyt:ko:i.va~ _ 
ny przez nas pjękny, p,ufabrykanckl pałacyk 
jest ciasny i praca ·dydaktyczna napotyka na 
duże utrudnienia. Podjęte sta:rania zostały u
wieńczone sukcesem Na mocy decyzji władz 
polityczno-administracyjnych miasta przy-z;nano 
nam dodatkowy budynek prz.y ul. Ktlińskie
go 79 Pragnę w tym miejscu podziękować 1.a 
szc;regóJną przychylność prezydentowi Jarosła
wowi Pietrz.vkowi i wiceprezydentowi Januszo
wi· Urbaniakowi. 

- Kiedy przewidziane jest przejęcie budyn
ku pro:ez uczf'lnię? 

- W przvszłvm roku rozpoczną się koniecz
ne prace· remontowe i adaptacyjne. Trzeba bę
dzie jeszcze pomieszczenia umeblować, klasy 
wyposażyć w pianina. Wymaga to pewnego 
czasu oraz, naturalnie, sporych środ1ków fi.nan
sowych. Liczymy w związ;ku z tym na ma
terialną pomoc Ministerstwa Kultury i Sztu
ki or;11 -'l::i l~ze wsparcie władz .miejskich. 

- O ile się nie mylę, szkole udało się os
tatnio dokonać ważnych zakupów? 

- D1.ięki otrzymanym funduszom kupiliśmy 
na}potrzebniejsze instrumenty (np. 2 japoń-

~anusz Urbaniak. W.nioski z teg.o spotikania 
pozwalają z optymizmem patrzeć w przysz
łość. 

- Uzyskane apanaże będą zapewne dobrze 
służyły dydaktyce i pracy artystycznej. A Cit 

w tym względzie zarysowało się nowego? 
- Najnowsze inicjatywy to nawiązanie 

współpracy naukowo-artystycznej z uczelniami 
zagranicznymi. Właśnie teraz grupa naszych 
studentów i pedagogów przebywa w Par\stwo
wym Konserwatorium w Rydze. W ramach 
3-tygodniowego pobytu hospituje zajęcia, daje 
koncerty, wymienia doświadczenia. W listopa-

. dzie _spodzie.wana jest rewizyta. W 11pra wie podo
bnej, międzyuczelnianej wymiany wyjetdżan1 
wkrótce do Twento Conservatorium w Ens<:hede, 
w Holandii. Naturalnie utrzymujemy wciąż współ
pracę z uczelniami krajowymi. Kontynuowana 
i rozszerzana jest też dotychczasowa działal
ność związana z upowszechnianiem muzyki. 
Poza cotygodniowymi, adresowanymi do miesz
kańców miasta, poniedziałkami muzycznymi w 
Akademii. zainaugurujemy w II semestrze cy
kliczne, imprezy w Muzeum Wnętrz (w pałacu 
Herbsta). Zamierzamy też prezentować doro
bek szkolnej orkiestry symfonicznej w woje
wód,ztwach ościennych, a także urządzać w 
szkołach koncerty umuzykalniające dla mło
dzieży. 

- Zatem „kużnia talentów" jeszcze bardziej 
związana będzie ze środowiskiem, z odbiorca
mi muzyki? 

- Jest to jednym z naszych celów. Zresztą 
edukacja przyszłych · artystów nie mogłaby 
pnebiegać w izolacji. Myślę, że te nowe akcje 
sprzyjać będą podnoszeniu dydaktycznego, ar
tystycznego i wychowawczego poziomu ł6diz
kiej uczelni. 

~ · ·z ki'aju i ze:świata · ~ . z kraju i ~e świata• z krajutze świata• 
ściem" Munka tyle wspólinego 
ile koń z koniakiem, podobnie 
jak i bohaterowie obu filmów. 
Piszcz~·k Kobieli był tragicznie 
śmieszną po· tacią uwikłaną w 
czasy. w ktÓ'rych pnys-zlo mu 
żyć. co złożyło się na wspaniały 
film, zajmujący dramat. Pi•5Z
czyk Stuhra jest głupolem-kolaJ 
borantem. którego postać służy 
ośmieszeniu systemu władzy 
pierwszej połowy lat pięćd-z:ie
siątych. Bard:zo podoba się to 
widowni, ale nie . jest ju.ż ani 
dc-wodem szcz.egótnej odwagi, 
ani .oryginalności, a staje się 
pomału nudnawe. jeśli nie jest 
zrobi-0ne z taką mae·st·rią, z jaką 
nn . ~rnhil tn 1\lf•n11<: w .. Zezowa
t:vm szczę~riu". Przyznanie prze-z 
ji;ry naE'rody za reżyserię tego 
filmu .iest na tyle . dowudem 
spr8v1tno~ri rrżyserskiej. ile .na 
to. 7.e 001rstale filmy były jesz
cze !(orsze. a pieniądzf> trzeba 
było rozdysponować. (Z relacji 
PAP-owskiej). 

EPO~ TYBETAŃSKI 

Liczący 800 lat tybetański e
po• ludowy „Król Ge.ser". prz.e
kazvwany z pokolenia na po
kolenie w u9',nej tradycji, po 
ra1 pierwszy spisany został w 
stolicy Tybetu - Lhassie. Dzie
ło liczy 20 milionów słów. Spie-

' wany tek,st poematiu nag,rany 
został przez pieśniarkę ludową 

Yumen. Należy ona do zaledwie 
kilku artystów, znaJących na 
pamięć to wielkJ.e dzieło. 

„DZIEŃ POEZJI 
MICKIEWICZA" 

Prz.y.pada1ją<:ą w grudniu 190 
racz.ni.cę u'I'odzin Adama Mic
kiewicza poprzedził republikań

ski ple:ner rzeźbia'I'ski w położo

nym w Białorusikiej SRR, ro
dzinnym mieście poety - No
wogródku. • Progiram dalszy<:h 
obchodów przewiduje m.in. o
głoszenie „Dnia poezji Mickie
wicza" z udziałem pisa.r.zy z 
Polski i odsłonięcie jego kolei
neg,o pomnilka. 

NOTOWANIA 
NA GIELDACH 
KSIĄŻKOWYCH 

Juliusz Rómmel „Za honor i 
ojczyznę" - 3000 zł; Anclnej 

NR 44 (1596), 29 PAŹDZIERNIKA 1988 R. 

Makowiecki „Rapier Napoleo
na" - 500 zl; Nicholas Mon
sarrat „Okrutne morze" (2 t.) -
1500 zł (cena nominalna 970 
zt); Kazimierz Sosnkowski 
„Cieniom Września" - 1400 zł 
(cena nominalna 850 zł); Zbig-

~~~~ z~i~~:~~ ~:~e~~in!as" 700 
zł); Julia.n Tuwim „ Wiersie dla 
dzieci" - 700 zł {<:ena nomi
nalna 380 zł); Louis Frederic 
„Życie codzienne w Japonii u 
progu nowoczesności" - 2000 
zł (cena nominalna 1300 zł); 
Maria Dąbrowska „Dzienniki" 
- 9500 zł (cena nominalna 
5000 zł); „Wielki słownik pol
sko-niemiecki" - 8500 zł (cena . 
nominalna 5500 zł); Henryk 
Dębski „Współczesna kuchnia 
polska" - 3500 z.ł (cena nomi
nalna 1800 zł); Józef Kur<>pies
ka „Nieprzewidziane przygody" 
- 1500 zł (<:ena nominalna 780 
zł); Jan Brzechwa „Pchła 
szachrajka" - 700 zł (cena no
minalna 460 zł). 

• 

czneJ i OŚTodkiem Gitarowym Ludowego In
stytutu Muzycznego. 

- Katedra kończy prace nad nowymi pro
gramami nauczania gitary we wszystkich ty
pach szkół muzycznych. Wraz z Ośr<>dikiem Gi
tarowym LIM i Łódzkim Towarzystwem Mu
zycznym współuczestniczy również w przygo
towaniach do mających się odbyć w Lodzi w 
grudniu IV Dni Muz:r ki Gitarowej. Na przy
szły rok zaplanowa.ny jest, z kolei, VII Ogól
nopolski Konkurs Wykonawczy Gitary Klasycz
nej. 

- Co jest pana główną troską jako naj
młodszego, jak dotąd, rektora. łódzkiej Aka
demii Muzycznej? 

- Główną troskę stanowi wywiązanie się z 
powierzonych mi przez społeczność alkademic
ką za-dań co najmniej tak, jak moi znakomici 
poprzednicy na tym stanowisku: profeshrowie 
Wiłkomirski, Drobner, Sikorski, Bacewioz, Pło
szaj i Gzella. Kieruję się dobrem całej uczel
ni, jej perspektywami rozwoju i poziomem 
wszystkich wydziałów. Dużą wagę przykładam 
np. do doskonalenia kadry naukowo-dydakty
cznej. Pragnę. by w uczelni poz.ostawali, jako 
pracownicy. najbardziej utale-ntowani absol
wenci. Ostatnio zwiększona została samorząi;l
ność i samodzielność nasz.ej Akademii. Liczę w 
związku z tym na pomoc wszystkkh pedago
gów i studentów w realizacji ws·pótnych ce
lów. 

Rozmawiał: 
JAiNUSZ JANYST 

Fraszki 

ROMAN GOR'ZiEISKI · 

SPOSOB 

Łatwo się dowiesz kto wróg, kto przyjaciel, 
Gdy jesteś pod datą lub IPO dobrej dacie! 

PRZEMIJANIE 

Już niejeden las się· wyszumiał: 
Pozostała z niego deskowa trumńa„. 

Z PUBLIKATORA 

Czu.ję już wstręt 
Do słowa „trend" ... 

WSPOMNIENIE 

Byłem czuły dla niej; 
Dała mi: śniadanie! 

CON AMORE 

Gdy wyrastają mu sikrtydła Amora -
Wie, że do innej już lecieć pora ..• . . 
ZAPOBtEGLIWY . 

Co tydzień inną młewał dzłewc:zynę: 
Bo żonę chował na ctarną godzi!'l 0 .•• 

• 

• 

Kronika 
OD 11 PAŻDZIERNlKA BR. W MUZ1'.lJM 

Ałn:.H.t.01.0C..ICZl'<Yi\1 I t,1, lluRAHCZl'l<'<!\1 w 
LUiJL.l czynna jest ekspozych „Archeo.ogiczny 
roaowod dworuH. 

NAKŁAD.EM „OSSOLINEU:'ll" ukazaia slę 
monografia IWO\\-•kiego Cmentarza Lycza1rnwsklego. 
:Stanisław Niceja - upolski historyk - przedstawia 
w mej historię tej nekropolii. 

Tu bardzo cenne op1acowanie zawiera również 
sy!"'etki luminarzy kultury polskiej, pochowanych 
n..i tym cmentarzu (m.in. Marii Konopnickiej i 
Ąrtul°a Grottgera). 

KSIĄŻKĄ „WIEŻA l INNE OPOWIADANIA", • 
oucyna Ojcow Dominikanów „W drodze" -
wprowadza do of1cjalnq;o kraJowego oo>legu 
twon:zosć emigracyjnego pi;ar:la - Gustawa 
Uerlinga-Grudzmsk1ego. 

?rzygotowa!ly przez Zdzisława Kudelskiego tom 
(nakład 30 tys.) opatrzony też Jego przedmową, 
pr~ientuje Herlinga-G rudzil1skiegu Jako nowelistę. 
~rzebija z niego zafascynowanie ltalią, krajem w 

ktorym Herling - ws{1ółzałożyciel JJaryskiej 
„Kultury" - od ponad 30 lat przebywa. 

W POŁMILIONOWYM NAKŁADZIE wznowU 
,,Czytelnik" arcydzieło naszej literatury - „Pana 
'l'adeusza" Adama .i'\1ickiewicza. 

Wraz z tą edycją, w Polsce Ludowej, „Pan 
"l:atl~usz" wznawiany był już 85 razy, w łącznym 
nakładzie 9 mln 156 tys. egzemplarzy. 

W WARSZA\l\>"IE ODBYLO SIĘ ZEBRANIE 
ZALOŻYCIELSKIJ;: STOWARZYSZENIA 
A.t.tlMATOHÓW KULTURY. 

St9wia sobie ono jako jeden z głównych celów, 
wypracowanie no\>ych form organiucyjnycb w 
sferze upowszechniania wartości kuJtu.ralnych. 
Przewodniczącą st::>warzyszenia wybrano Ewę 

St.<rczewską. 

2i-l.ETN1 BELGIJSKI ARCHITEKT E. van-der 
Valle, poczynając od 13 roku życia, wolny czas 
po~więca na naukę języków obcych. Do chwili 
o.becnej opanował juz biegle 31 ·Języków. 

Ostatnio zachodnioeurop~jskie jury, złożone z 
wybitnych lingwistów, przyznało Belgowi - ia jeco 
osiągnięcia - tzw. nagrodę babilońską. 

w PABIANICKIM MUZEUM (plac Obrońców 
Sl;il.ngradu 1) czynna jest wystawa, obrazująca 
udział pabianiczan w walce o niepodległą Polskę. 

DZIĘKI STARANIOM łódz~ego Teatru 
Po\1 szechnego i Polskiej Agencji Artystycznej 
„PAGART" - dniach 2.3 j 24 XI. będziemy 
mogli podziwiać w naszym miescie artys;ow teatru 
THE CAMER! THEATRE OF TEL-AVIV. 

Izraelscy artyści, któri.y byli sensacją 
ubiegłorocznego festiwalu sztuki w f;dynburgu, 
z~prezentują łodzianom znakomitą iuscenizacJę 
utworu Henryka Kleista pt. Michael Koblhaas. 
Wyreżyserował ją dyrektor i główny reżyser 
Izraelskiego teatru ._ Illan Ronen. 

Ten wybitny twórca prawd:>podobnte zrealizuje w 
najbliższej przyszłości - na sceni3 Teatru 
Powszechnego -.doskonalą sztukę Franza Werfla 
pt. „Jakobowskl ł Pan Pułkownik". 

PRZYJACIELE ZNANEJ GWIAZDY FILMOWEI 
Liz Taylor - twierdzą, że znajduje się ona w stanie 
wielkiej depresji. . · 

C•uje się samotna, schorowana I dlatego sięga 
<"zęsto po alkohol. 

W DNIACH 22 i 23 PAZDZIERNIKA BR. NA 
SCENIE TEATRU STUDYJNEGO wystąpił cościnnie 
Słupski Teatr Dramatyczny. 
Zaprezentował on łódzkiej publiczności 

surrealistyczny dramat Federico Garcii Lorci „Kiedy · 
minie pięć lat" - vvfreżyserowany przez Pawła 
Nowickiego. , 

Spektakl ten stanowi swego rodzaju suplement do 
wystawionych w 1984 r. w Teatrze Studyjnym: 
„Sztuki bez tytułu" (premiera polska) l „PUblic~noscl„ 
(premiera światowa). 

JEDNA Z WYDANYCH W J!.FN I wystawionych lla 
Międzynarodowych Targach książki we Frankfurcie 
n.Mene'\11 pub!iltacJi o kuchni rosyjskiej, nosi tytut 
- „Przyjęcie a la pieriestrojka". 

TEATR ŻYDOWSKI z WARSZAWY wziął udział w 
Festiwalu Muzyki żydowskiej w Londynie. Pokazał 
londyńczykom spektakl ,.Swtat moich marzeń" -
przygotowany przez szymona Szurmieja. 

W JEDENASTU SAi.ACH ZA:\HtU 
KROLEWSKIEGO W WARSZAWIE orezentowana 
jest ekspozycja „Dzieło Sejmu Wielkiego 178&--1192". 

Motna m.ln. obejrzeć laskę marszalkowsk~ · 
Stanisława Małachowskiego, a także karty z 
wynikami glosowania posłów i senatorów. 

W DNIACH 8-13 XI BR. ODBĘDĄ SIĘ W ŁODZI 
Prezentacje Artystyczne „ESTRADA '88". Celem ich 
jest zaprezeńtowanle stanu posiadania polskiej 
estrady. Chod2i równiet o dopływ nowych autor6w 
i wykonawców estradowych spośród utalentowanych 
amatorów i studentów szkół artystycznych. 

Prezentacje przehiegać będą dwoma torami: 
konkursowo-promocyjnym i pokazowym. Z tego 
drugiego warto zaanonsować Teatr „Ateneum" z 
„Remaremu, „Na Piętrze" ('Z PO'Znania) ze „Skizem''• 
recitale Grzegorza Ciechowskiego, Magdy umer I 
Hanny Banaszak (premierowy). a także widowiska: 
„Zziębnięte serca" (E. Dalkowska i M. Benoit), 
„Klipsy" (A. Chodakowska i B. Dziekan). W 
rywalizacji konkursowej wezmą m.ln. udział 
„Kalambur" z Wrocławia I Balet Form Nowoczesnych 
s Kra·kowa. Bilety do nabycia w Estradzie Łódzkiej. 

NA ZAPROSZENIE OROANIZATOROW „DNI 
JtULTURY RFN" przebywał w Polsce wybiitny pi.lar• 
zachodnioniemiecki - Gilnter Grass. 

Jak powiedział reporterowi „Expressu Wieczornego" 
- :złożył w jednym z naszych ,wydawnictw trzecl11. 
część ,.Trylogii Gdańskiej". z wielką nleclerpllwoscl~ 
oczekuje na jej wydanie. 

AkcJa tej powlęścl ro~grywa się w powojennym 
Gdańsku - dlatego tet sądzi, ze będzie to równiet 
pozycja znacząca dla :·olsklego czytelnika. 

Opracował: JAK • 
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nego przy korpusie niemieckim stacjonującym w 
Grodnie, zostaje wezwany cl-O Warszawy. Ma 
przedstawić sytuację militarną Naczelnemu Wo
dzowi. Młody oficer melduje się w Belwederze. 
Prowadzą go na górę, gdzie Piłsudski pracuje 
·w swym gabinecie. , 

Komendant jest w doskonałym humorze. 
Wspomina śniadanie, htóre razem jedli gdzieś 
pod Kowlem, i dociekli\',\ie wypytuje.. o stosun
ki panujące w Gr -dnie. To powoduje, że· kapi
tan postanawia szczerze przedstawić sV1Toją o
pinię, choć zakrawa ona na krytykę przelożo"' 
nego. 

- ~ydaje mi się - przeł~muje wreszcie o
pory - że pułko·.vnik Nieniewski zbyt łagod
nie . r?zmawia z Ni~mcami. A sytuacja · jest taka, 
ze 1eshby •WY'Vrzec n icisk na Niemców Grodno 
byłoby w naszych rękach. ' 

· O dziwo, Piłsu1ski nie karci go za krytykę 
starszego stopniem, nie przywołuje ostro do po
rządku. U śmiech a się ff ,.t ternie, po czym mówi: 

Moje dziecko. To ba'.'dzn dobrze że Nie
niewsk: · nie n.idska n.; Niemcćw. To bardzc. 
dobrze - powtan.a. - Mnie to na rękę, że oni 
tam 'siedzą. 

Jędrzejewicz spogląda na komendanta z nie
pomiernym zdziwieniem, a ten, jakby kontent 
z wrażenia, które wywołał, ciągnie dalej: 

- Mogliby tam być 1 .wini. Byłoby to dla 
·nas trudniejsze., bo nie mamy wojska, żeby ob
sadzić Grodno. Niech Niemcy trzymają nasze 
lewe skrzydło, dopóki ja nie zajmę Wilna. 
· - Wilna? --. powtórzył jak echo zaskoczony 

.Jędrzejewicz. 
- Tak. Ale to wielka tajemnica. Operacja na 

Wilno Wkrótce się zacznie, ale na razie wy z 
Nie1'1iewskim musicie z Niemcami tylko gadać, 

zwlekać i obserwować, czy Niemcy lub Litwini 
nie mają jakichś planów odnoś.nie Wilna:. Po
winniście mówić, że o żadnej polskiej operacji 
na północ nie ma mowy, bo stan dróg jest fa- . 
talny, a armia Hallera wciąż stoi we Francji. 

Przerwał, popatrzył na swego rozmówcę z 
przekornym uśmieszkiem i. dodał: · 

- A ja tymczasem zajmę Wilno. 
._ . Pewność Piłsudskiego płynie stąd, że już 6 

«Wietnia w sztabach rozpoczęto gorączkowe 

przygotowania do wyprawy wileńskiej. W ·pel- . 
nej tajemnicy zostają one zakończone · 15 
kwietnia, a wraz z nimi następuje ka.ncentra
CJa oddzia~ów, które mają uczestniczyć w wal
kach. W 1tym samym dn;u w Strzybowcaci1, 
ktćre wybrano na ~łówną kwaterę Naczelnego 
Wcdza, c>dbywa się ostat·nia odprawa. Obecni 
i'\ na niej generałowie: Szeptycki i Rydz-Śmi
gły, podpułkownicy: Belina i Stachiewicz oraz 
major Kasprzycki. Piłsudski wydaje rozkaz u
derzenia na Wilno i Lidę. Nie jest to zaskocze
niem dla obecnych. Co innego ich ~ zdumiewa 
- komendant, zaciekły palacz, uczyinił · p:ionoć 
slub, że nie zapali papierosa, póki nie zdobę

di:1~ Wilna. 
Niemcy zapowiadają swoje odejście z Gród· 

na na 28 kwietnia. Pięć dni drogi mają do nie
gJ kravnoarm.ijcy stojący w Lidzie, Słonimiu i 
Baranowiczach. Do 23 Polacy muszą zdobyć 
Wilno . . Inaczej pędzie za póino. 

- Do Wilna - zauważa któryś z oficerów -
prowadzą dwie drog,i: przez Grodno najbliższa 

, .. Przez J!Adę, wzdłuż tl)ru kole'j-Oweg9, · ~1sza. 
- Wiosńa, bfoto na tlrog:'ttjl i mosty ' pl;psute. 

A bite] szósy do Wilna nie ma -'- Bodaje Szep
tycki. 

- I daleko - dorzuca inny. - ·POITTad śto 
kilometrów · od naszej linii frontu. To zbyt wie
le jr.k na jeden skok. 

Ale to nie przekonuje upartego Litwina Pil· 
sudskiego. .. 

- Miasto musi byc moje na Wielka.noc! He:, 
rozumiecie '! Dlatego was wziąłem, a nie kogo 
rnnego. Macie m1 dać prezent na Wielkanoc. 
Wiem, wiem, co m1 powiecie. Wy, Belina, że 
wam brak owsa, że nie możecie bez 11;ego ru
szyć, że potowa waszych sz.voleżerów ' me· wie, 
z której strony do koma się podchodzi Wy, 
$mrg!y, że 7"1lnierze są be~ bu 'ó\V, bez mena
zel , że wasza piechota 'z miednicami pod pa
chą chodzi, że ma plecaki. ze starego worka al
bn też z płachty mundury. ·Wiem, że jeść nie 
bardzo co jest i bieda. Ale to historia prze
milczy, nie starczy tam miejsca na gł(lpstwa, 
a iedynie na opowieść o LJm, że wzięliśmy Wil
no Naprzód, moi nuilepsi dowódcy! ' 
Każdy z obecnych tu oficerów rnzumie, że 

dyskusja skończona. Pozostało tylko wykonywa
n.e- rozkazów. Odmeldowują się wszyscy z trza
skiem obcasóVI'. Odchodzi też do swycn żołnie
rzy Sm1gły 1 nie tyle o wyposażeniu myśli, co 
o liczbie. Batalioi:ów mialcf być dziewięć, a jest 
s.r.eść. Na d:ibrą sprawę nawet nie sześć, lecz 
c-~tery. bo dwa ieszcze nie nadciągnęły. 
. W Wielką środę, 16 kwie~nia o piątej rano 
w Papierni P1ł1mdski dokąnuje przegl-ądu gru
py Beliny, która wyr··sza stąd na Wilno. Ma 
osiemset szabel i dwa uziała. Jego zadanie to 
przetarcie drngi, . rozpoznanie terenu i nieprzy
Jaciela. Kom„ndant na moście żegna przecho
dza :ą przed nim kawalerię. Wolno unosząc się 
w siodłach szwoleżNoWie i ulani kłusują przed 
Nat:zelnym Głośno klaszczą kopyta końskie. Za 
eh wi lę me ma po nich śladu. . 

Wkrótce po tym sa111ym moście idzie śmigły· 
ze swymi żołnierzami i cala l dywizja· legionów. 
Krók 2500 ludzi rytmicznie dudni po deskach. 
Wyruszają w ślad ZP ka1valerzystami. Nie~iel
kie to siły, a zadanie ciężkie. Opanować W~'lno, 
a droga prowadzi obok Lidy .. Tu walczą mne 
oddziały pobkie. aby ich osłonić z b:iku; za
pewnić swobodne pr:z.ejście. Z dala tylko dola-
tuje do nich pogłos bitwy. . 
· Czerwonoarmiści wy.ropili jednak porywa3ą
cą się na Lidę garstkę obdartego, przyodziane-· 
go w pstrokate mundury różnych armii wojs~a. 

· Dro~ę zaieżd:7~ im pociąg pancerny. Jego dzia
ła, broń maszynowa celuja wprost w mało o
strzelanego żołnierza. Sytuacja staje się krytycz~ 
na. Oddziały poczynają się cofać. Jeszcze tro
chę a marsz grnpy ~migłego zostanie zagrożo
ny . ' Nagle do uszu generała dobiega wybu~~
Przetacza się potężnym łosk)tem . na? pola~1. 
To pocisk uderzył w '.\;;~on amumcnnY rosYJ; 
ski ego pociągu pancernego. . . . 

śmigły nie wie, co...się stało. Ale powime~ się 
trzymać rozkazu, więc kieruje się na W1~0. 
Dziwi go tylko. że nie nadchodzą dwa batall?
ny, które miały go wesprzeć. Nie .orient~je się! 
że wobec trudnej sytuacji pod Lidą P1~sudski 
musiał ·je tam pchnąć do walki. To sprawil-0, 
że miasto zostało w końcu otoczone z trzech 
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stron l eh.OC nieprzyjaciel stawia opór, nie ma 
. "już mowy o skutecznym kontrataku. 

Grupa wileńska tymc· asem maszeruje dalej. 
Coraz cichsze stają &i.f: odgłosy palby bojowej. 
Wkrótce są tak daleko, że ·nawet huk dział o
strzeliwujących Lidę nie dochodzi do ich, uszu. 

.zresztą mają własne zmartwienia. To, co ofi
cerowie mówili na odprawie, sprawdza się. 

Droga prowadząca z Myta na Żyrmuny i Sole
czniki ku Wilnu tol1lie w błocie. Grzęzną w nim 
~lębok;o stopy żołnierzy i końskie kopyta. .Z 
wielkim mozołem, wspierane ramionami ludzi, to
czą się koła .wozów. Chwilami błoto zmienia się 
w bagno, przez które nawet kilkanaście koni z 

· trudem przeciąga działa, a kuchnie polowe 
pi;zenosić muszą prawie na rękach. 

Tak · przebyli ponad trzydzieści kilometrów. 
śmigły zarządza nocny odpoczynek. Walą się 
spać nic nie jedząc. Błoto za.trzymało wazy, 
a w nich zapasy. W Wielki Czwartek żołnierze 
wstają głodni. Nie wiadomo kiedy nadciągną 

tabory z żywnością i furażem. Ludzie to zro
zumreją, pójdą dalej - w to śmigły nie wątpi 
- ale konie? Decyduje więc czekać do następ
nego dnia. Tym bardziej, że nie ma rozkazu 
od komendanta. -

Do Piłsudsi{iego nadchodza wieczorem wiado
mości od Smigłego - o zrej drodze, o stanie' 
Jego, piechoty, o ugrzęzłych taborach, o głod

nych koriiach i żołnierzach, o tym, że wstrzy- . 
muje swój marsz. Na szczęście Rosjanie sami 
opuszczają Lidę. Wieści o wzięciu miasta do
cierają do śmigłego 'vraz z żywnością dla lu
dzi i owsem dla koni. Wyrusza o świcie, prze
bywa trzydzieści pięć kilometrów. Ale Belina 

knęl11 na dobre. Teraz mam11 piaszczysty, wiz-· 
gocią n.a tward-0 ubity szlak. Brzozy rzucają 

r.1.11n n.a twa, z blękitne cienie i u stóp odli
czają drżącymi smugami meitry przemierzonej 
drogi. To ostatni marsz, który doprowadzi nas 
do Wilna. Tam już się bije nasza kawaleria. 

Nie czują nie przespanej nocy. Spędziłem ją 

równie we dworku. Ale tym razem byla to 
kwatera Naczelnego Wodza. Pod wieczór wy
siadl z wagor!U i mimo do'ść znacznej odległości 
nie chciał jechać. Wolał iść potykając się na 
korzeniach wśród wrzosowisk i jalowców. 
Chcial mieć bezpośr2dni kontakt z ziemią, za 
którą tak tęsknil. Wla§nie chcial potrącać nogą 
szeleszczące wrzosy, zawqdzać · plaszczem o ga
lęzie jalowców. 

Na kwaterze gwar, śmiechy, uroczyste miny 
gospodarzy, swojsko i nieswojsko, atmosfera 
wojr~ i atmosfera święconego. Gospodarze nie 
wiedzą, czy mają zaimprowizować iakąś nie-

• znaną im ceremonialną formę przebywania w 
obecności Naczelnika Państwa, czy mają witać 
jak kogoś ze swych bliższych ziomków. Ja
koś wszystko ulożyl:J się sam'o przez się. 

Ostatnie rozkazy zostaly wydane późr.•J w no
cy. Oficerowie Naczelnego Wodza i m::ii po
kładli się pokotem na podlodze na kilka godzin 
sr u. Naczelny Wódz n ie śpi. Patrzy w noc 
gw ·a-?dzi stą, mówi q Litwie. 

Zdaje mi się, że niedlugo spalem. Wymarsz 
nastąpił o wczesnym świcie. Maszerujący dlu
gą kolumną wśróc! brzóz, do których przytwier
dzono pod naciętymi otworami male dzbanusz
ki. Wplywa w nie sok brzozowy, sok wiosny. 
Jakiś żołnierz wybiega z kolumn1f. chwyta 
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Dzięki Ci; Matko, za Wilno 
ze swymi kawalerzystami wysforował się da
leko naprzód. Chce 19 kwietnia, w Wielką So
botę, uderzyć na Wilno. Lecz powinien zacze
kać na piechotę Smigleg:i, bo tamten jest aż 

pięćdziesiąt kilometrów w tyle za nim. . 
Każdy inny na miejscu 'Beliny tak by zrobił, 

nie chcąc ryzykowa'ć. r-ażdy inny, ale nie on 
- zadzierżysty, z fantazją, z ułańską determi
nacją. Decyduje się na atak. 

- Trzeba zaskoczyć nieprzyjaciela, wówczas 
mała siła uróśnie do wielkiej. 

W Wielką Sobotę przed świtem, jeszcze w 
ciemności wyruszają kawalerzy&ci polny

; mi drogami. W obejściach szczekają psy. 
Nad domami snują się dymy. N'l ścieilkach wi
dać odświętnie ubranych ludzi. Nie dowierzają 
własnym oczom. . 

- Na Boga! Toż to nasi. Nasi! - słychać po
ruszenie. 

- Daleko do Wilna? pytają beliniacy. 

- Niedaleko. Ot zaraz, za górką. 
Nikt z oficerów jeszcze w Wilnie nie byl, 

a tylko ·niewielu ze szwoleżerów i ułanów je 
znało. Zatrzymują się .Ht wzgórzu. Pl·zed nimi 
cblina i miasto błyskające małym.i punkcikami 
latarń. Podchodzą jeden za drugim szwadrony 
1 patrzą przez chwilę n.a gród, zaciekawione. 
Nie trwa to długo. Pada' • słowa rozkazów. Po
woli idą w dól. Rodowici wilnianie wskazują 
:m koszary zajęte przez czerwonoarmistów. Po
grążonych we śnie zaskakują hukie1'1 wys.trza
lów, tętentem rozpędwnych ko.ni. 

Miasto budzi się nagle. Z niedowierzaniem 
otwierają się okna. ' 

- Polacy w mieście?! 
W koszarach gra na alarm spóźniony trębacz. 

Belina prowadzi część swych oddział(>w na 
dworzec kolejowy. To decydujący punkt stra
tegicznf. Stąd mo7.na wysłać pociągi po piecho-, 
lę śmigłego. Jednakże Belina przeliczył się w 
swych · rachubach, za · bardzo zaufał zaskocze
niu. Bój ze zmiennym szczęściem trwa przez 
cały dzień. Czerwonoarmiści, choć w pierwszej 
chwili rzeczy\viście poczęli sil" cofać, szybko 
odzyskują kontenans. Orientują się, że zostali 
zaatakowani przez niewielkie siły kfi;walerii. 
Stawiają zdecydowany opór. Przychodzi im to 
tym łatwiej, że mają kilkakrotną przewagę 

hctebną. Mimo pomocy kilkuset polskich ochot
ników, sytuacja staje się ciężka. ' 
Pułkownik Belina jest w rozterce. Nie wy

trzyma <'wóch dni w Wilnie, a śmigłego wcze
śniej trudno się spodziewać. Co będzie, jeśli on 
nie pomoże? Smigły tymczasem idzie naprzód. 
Powoli, bo marszem pieszym, jednak zbliża się 

da· nich. Te-. chwile glębo!~o zapadną w pamięć 
generała Ryd~a, tak głęboko, że chwyci za pió
ro i opisze: 
„Jadę na czele m.aszerującej ·kolumny. 
·Na Wilno. · 
Nad nami błękitne, wiosenne r.ł'.ebo, po któ

rym szybko przeUttują biaie okrągle obloki. 
Szeroki · trakt, obramiont1 z dwóch stron wy

sokimi brzozami.. Przebyliśmy już najgorszą 
część drogi, gdzie dzi.ala grzęzly, a tabor11 ut-

dzbauuszek napelniony przezroczystym plynem 
i podaje mi go. Nie gromię piechura .za wystę
pek przeciw dyscyplinie marszu - mlody re
krut, wyrostek wiejski, a nie żołnierz, ale po-
darku nie przyjmuję. · 

W Wilnie się biją. A my? Wszyscy na pół
noc. pędzeni niepojęta, instyr-4!etowną mocą. Na 
pólnoc, do Wilna. 

I chociaż wiatr dawno rozwial proch zbut
wialych k:Jści żolnierzy, którzy tędy szli w roku 
1812, którzy grali barwami jak stada gilów, sie
wek i szpaków, stada jasnych kit· i clwrągie

wel;;, to jednak my; żolrierze polscy w róku 
1919 stąpając po tym tra,kcie, mamy wrażenie, 
że stopa nasza odnajduje w piasku odcisk 
st:Jpy tamtych. Dlugość m .szego kroku nie jeit 
mniejsza. Byle raz trafić w ślad, to już póź
niej pójdzie dobrze. Te brzozy widzialy ich, a 
teraz patrzą na nas. Wiem dobrze: dla tamtych 

tu kończyla się droga zwycięstwa, dla ti:Ls ona 
się zaczyna. 

Noc już zapadla, gd11 po forsow_nym marszu 
stanąlem przy pierwszym dom.u Wilna. Kolum
na zmęczona zwalila. się na ziel'l}ię. Ja. usia
dtem na przyzbie przydrożnego domu, czekając 
na Oficera, który mial mi przylkeść wiadomość • 
o miejscu postoju. Beliny. Strzaly przer.y.waly 
c.iszę nocną„." 

J akby do wtóru tej palby stukają kroki 
żołnierz~''. Do Wilna wchodzi pierwszy ba
talion Smigłego. Za nim idą następne. 

Sj~uacja w mieście zaczyna się zmieniać. Pie-' 
chata luzuje będących u k.resu wytrzymałości 

kawalerzystów. Tej nocy w Wilnie nie. palą się 
latarnie, które jeszcze poprzedniego dnia beli
niacy oglądali ze wzgórz. W ciemnościach sły

chać jazgot karabinów. Toczy się utrudniony 
zmrokiem bój. 

Ale ta noc sprzyja Polakom. Do miasta wcho
dzi reszta piechoty śmigłego. W pierwszy dz:ień 
Wielkanocy o godzinie piątej rano rozpoczy111a 
się decydujące natarcie. Front przebiega mię

dz ulicami i placami. Rosjanie bronią się w 
zab~rykadowanych domach. Ostrzeliwują się z 
okien i dachów. Najbardziej zacięty i bohater
ski opór stawiają czerwonoarmiści na placu 
Lukisk:im i przy Zielonym Moście. Trwa za
ciekła walka. .Polacy podciągają działa na sto 
kroków od linii nieprzyjaciela. Ogień leci 
wprost na wroga. Kruszą się mury, sypie tynk. 
Zautki wileńskie powtarzają echem huk eksplo- . 
.zji. 

O godzinie czwartej po południu piechota 
Smigłego wYPiera z Wilna ostatnie oddziały 

czerwonoarmistów. Miasto jest wolne, a żołnie
rze syci chwały, wszak przeszli swój pierwszy 
chrzest bojowy. Wszędzie powiewają biało-czer
w~ne flagi. Prezent wspaniały dla komendanta 
czeka tylko na 'wręczenie. 

Zdobycznym pociągiem wjeżdża 21 kwietnia 
w Wielki Poniedziałek Józef Piłsudski na dwo
rzec wileński. Na peronie zestawiona naprędce 

kompania honorowa. Zaledwie obsechł na nich 
pot i podniecenie bojowe. Orkiestra gra „Je-

szcze Polska nie zgi·nęła" - po. raz pierwszy VI 
historii na tym dworcu. Generał Smigły składa 
raport. Mowi nie tylko o zwycięstwie, lecz 
także o prezencie, jaki na Wielkanoc wojsko 
darowuje Wodzowi Naczelnemu. Oto jego umi
łowane Wilno z Ostrą Bramą, wzgórzem Gedy
mina, katedrą z figurami świętych na tympa
nonie. Niewiele słychać wśród podniecenia ze
branych. Lamią się szyki kompanii honorowej. 
Tłum szczelnie zapełnia peron. 

Przed d;votcem czekają osiodłane konie. Na 
czele jedzie komendant na swej kasztance, za 
nim genera: Smigly, pułkownik Belina, szwo
leżerowie, ulani. ·Na uli..:ach wiwatujący miesz
kańcy. Wołają, machają rękoma, śmieją się, 

płaczą. rzucają kwiaty jadącym. Następnego 

dnia, 22 kwietnia, Piłsu'iski wydał odel)wę do 
ludności Ziemi Wileńskiej. tytułując ją do 
„Mieszkańców Wielkiego Księstwa .Litewskiego". 
Wywołało to wiele krytycznych uwag ludzi nie 
rozumiejących, że świadczy to o uszanowaniu 
odrębności i wyraża tendencje federacyjne. 
Jednakże sam tekst został przyjęty dobrze, 
gdyl: mówił o tym, że od stu kilkudziesięciu 

lat kraj ten nie zna swobody. że stan ten na
r~szcie musi być zmiemony i „na tej ziemi, 
jakby , przez Boga zapomnianej, musi zapano
wać swoboda. Wojsku Polskie nies:e wam ws.:y• 
stkim wol1~ść i swobodę. Chce dać wam maż
ność rozwiązi:mia spraw wewnętrznych, narodo
wościowych i wyznaniowych tak, jak sami so- . 
bie tl!go życzyć będziecie ... " Dlatego Piłsudski 
nie ustanawia w Wilnie zarządu wojskowego, 
lecz cywilny. Dlatego wybory odbędą się na 
podstawie głosowania t :·nego, powszechnego, 
bezpośredniego, bez różnicy płci. 

W dniu 22 lub 23 kwietnia władze miejskie 
z Osmołowskim na czele wydają przyjęcie. Za
bierając na nim głos Piłsudski powiedział: 

„Kocham żolnier ·a i kocham wojnę ze wszy· 
stkimi jej okropnościami. ŻJlnierz jest potęgą, 

ale wszystkiego dać on nie może. Co zacząt 

żocr.1.erz, tego dokończyć musi cywil". 
W dniu 23 kwietnia odbyło się uroczyste na

bożeństwo dziękczynne w katedrze, a następn:.e 

na Prospekcie świętojerskim przemianowanym 
JUŻ na aleję Mickiewi<:za. Piłsudski p.-zyjąl de
filadę wojskową. 

W dniu 27 1,wietnia złożył hold obrazowi 
Matki Boskiej w Ostrej Bram.ie, gdzie z bałko
nu przemawiał ksiądz Oleszczuk. Chwi!P, tę tak 
wspomina stojący wśród oficerów Tadeusz 
Swięcicki: 

- Z dołu odpowiadał mu tylko wielki szloch 
tłumu klęczącego na ulicy. Spojrzałem na ko
mendanta. Stal twarzą zwrócony do obrazu, o
party na szabli, nasrożony, lecz ;spod ściągnię
iych brwi ciężka Iza spływa mu na wąsy. 

Sm1gły znajdował się zaraz za nim. Twarz· mu 
drgała, a łzy .:1ekly po niej strumieniem. Beli
na beczał po prostu jak smarkacz. 

Jednak .obowiązki wzy.vają Piłsudskiego de> 
Warsza\;\'.Y· Mówi do śm;'.;lego; 

- Czas na mnie. Muszę wracać do stolicy. 
Zostawiam najuroższe moje mial'to pod waszą 
opieką. Macie nad nim czuwać tak, jak bym 
to ja sam robił. 

Zanim wyjedzie, wyda roz.lmz do wojska: 
- .;,Zolnierze! W niespełna dwa iygodnie 

męstwem swym i dzialatnuscią zmieniliscie sto
sunki rn wschodzie Polski. W niespeln.a dwa 
tygodme prz2rzuciliśmy zagrażający nam front 
o dobrych kilkadziesiąt kilometrów zdobywa3ąc 
przy pym · niezwykle ważne punkty wojskowe, 
jak: .Lida, Baranowicze i Mickiewiczowsk, No
wogródek, a przed:? wszystkim oswobadzając 

stolicę kraju - Wilno. 
Wróg · pobity pierzcha zdezorganizowar~u na 

wszystkie strony. 
W im iem u Ojczyzny, która W as na obronę 

swych Kresów wyslala, dziękuję wam za waszą 
pracę, za wasze żolnierskie trudy. Kampania 
wileńska, przez was wygrana, pozostanie r.u 
zawsze jedną . najpiękniejszych strome n.aszej 
historii i każdy z was może być dumny, że w 
niej bral udziat. Szczególnie dztękuję ger~2ralo
w1 Szeptyckiemu; którll' swą energią i uporczy
wą wolą doprowadzil do zajęcia Baranowicz i 
Nowogródka. Generałowi Rydzowi-Smiglemu, 
który pomimo wielkich przeszkód technicznych. 
doprowadzil 1Jz czas dywizję do Wilna i osta
tecznie wygnał wroga ze stolicy. 

Przede wszystkim jednak podnteść muszę 

dzialanie oddzialu jazdy pod dowództwem pul
k.owrfka Beliny-Prażmowskiego". 

P o odjeździe Piłsudskiego przyjdzie Smigłe
mu walczyć o utrz.1 -..nie Wilna i o:Ko~ 

licznych miast. Nieprzyjaciel wszak jest 
J~cze o trzydzieści kilometrów od Ostrej Bra
my, w Poat~odziu, w Osunianie, w Nowej 
Wilejce. Zagraża połączeniu z Lidą. Mf15żeruje 
od st1'0ny Mejszagoły na Wilno. Zajmuje nie
mal na rzut kamieniem leżące Fabjaniszki. 
Bije się zaciekle cała l dywizja legionów. Jej 
bataliony śmigły przerzuc~ to tu, to tam. Wre
szcie Podbrodzie przechodzi w ręce polskie. 
Dopiero gdy oczyszczają teren aż po Soły, Wil
no jest bezpieczne. 
Generał pisze list do P.Usudskiego: 
„Sądzę, że zrobilem, co moglem zrobić. Plan. 

nieprzyjaciela byl dobry, ale wykonar,ł:e zawio
dlo. Atak z północy spóźnil się o jeden dzień. 
Różnice w czasie pozwolily mi rozbić po jedne
mu. z przecivmików. Szybko się up::iralem z 
każdym i przerzucam sily n.a następr.12go. To 
byl mój ratunek. 

Nie moglem jednak dobrze · wykorzystać 

zwycięstwa, nie starczylo czasu, musiałem za
raz swe sily wycofać, żeby walczyć gdzie in
·dziej. 

Zolnierze zm_ęczyli się ogromnie marszami i 
bitwami..." · 

Wilno zostało obronione. Na pamiątkę tego 
zwycięskiego boju śmigły ustanowił krzyt'Ż pro
sty. jakby nawiązujący do kształtu Vfrtuti Mi
litari, tylko nieco pogrubiony, bez charaktery

ttycznego kółka pośrodku. Widnieje na niJn o
rzeł w koronie. Po obu stronach mono·gram ko-
mendanta J.P. Pod spodem napis: Wilno-Wiel
kanoc, a na ramionach data 1919 rok. Piłsudski 
także zostawi r"n1iątkę po tym zwycięstwie. 
Jest nią votum w ksztalci.e serca zawieszone 
obok obrazu M{łtki Boskiej Ostrobramskiej. A 
na tnim wygrawerowany napis: 

„Dzięki Ci, Matko, za Wilno ·~ 

CEZARY LEŻEŃ°SKI • 
Prezentowany tekst jest fragmentem książki 

pt. · „Kwatera 139''. Jest to opowieść bio
graficzna o Edwardzie Rydzu-Smigłym, kt6ra 
ukaże się nakładem Wydawnictwa Lubelskiego. 
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,,Azyl polityczny" -

P 
oznałem faceta, który miał siczęś
cie mieszkać w dzJielnicy Uccle, naj
bogatszej dzielnicy Brukseli. Był 
to Polak, nazwiskiem Dukacik, z za
wodu inżynier. Na oko sądząc tak 
„od .:zterdziestkę, ale bai·dzo po-

ważny. PowJż.ny i dobry. ĘWfora, spokoJnY 
głos, delikatność obejścia. słowem - prawdzi
wy dżentelmen. Malo dziś takich, więc przy
lgnąłem do Dukacika, ale nie tylko z tych po
wodó>Y• 

Mia! wspaniały dom, z ogr"mnym placem, 
spadającym w dół, otoczonym srebrnymi świer
kami. Postanowil z.robić tak, żeby były obra
mowane głazami tarasy, schody, a niżej ba
sen, ale nie byk jaki, tylko prawdziwy, na 
dwadzieścia pięć metrów. Słowem, nale"aiło wy
równać teren, :?Jrobić murki z kamienia, a z boku, 
pod biegnącą stromo drogą, ustawić m\łr, ma
jący w najwyższym miejscu około ośmiu me
trów. Dukacik życzył snbie, żeby ten mui· zro
biony był z potężnych, ozdobnych głazów, ułc
żonych na sobie w sposób „estetyczny", jak 
powiadał. 

Roboty masa, a. jak na razie prncował u nie
go tylko M11&zkatulowicz. Mimo najszczerszych 
chęci zarobienia wszystkich możliwych z tego 
źródła pieniędzy, Mu:.zkatułowicz zdał sobie 
sprawę, że sam nie da rady wykonać calej 
pracy szybciej niż za tr-t;y lata. Zglo1il się więc 
do mnie i poprosił o współpracę. Dosłownie 
zapytał: 

- Czy nie zechciatbyś podjąć ze mną współ
pracy? 

A chodziło o koPanie rowów i kręcenie be
tonu w mikserze. Oczywiście zgodziłem się na 
współpracę. Kopamie ziemi nie pierwszyzna dla 
mnie, bo O<;lpękałem prawie dwa lata w kopal
ni „Wanda.:'Lech" i w kopalni „Wieczorek", na 
szybach „ Wilson" i „Poniatowski", jako Łado
wacz. Ale to było dawno, człek zdążył odwyk
nąć. więc me bylem znów tak za bardzo pew
ny siebie. Ale Dukacik płacił wspaniale, tysiąc 
franków belgijskich za dzień, na owe czasy 
była to suma pierwszor.zędna. 

.Dukacik pracował w jakiejś znakomitej fir
mie chemicznej, gdzie zajmował kierowrucze 
stanowisko. Firma ta miała ogromną zaletę: 
znajdowała się w mieście, odległym od Brukseli 
o prawie sto kilometrów, już nie . pamiętam 
gdzie. Dość, że Dukacik wyjeżdżał do pracy 
wcześnie, ·i kiedy zjawialiśmy się o ósmeJ, już 
go dawno nie było. Zamiast o ósmej. przyjeż
dżaliśmy o dziewiątej, po tygodniu o dziesiątej, 
a potem o· której nam się podobało. 

Z początku myślałem, że dom zostaje pusty. 
Nie mieliśmy interesu, żeby wchodzić do środ
ka. Jednak okazało się, że jest tam slużąca, 
Francuzka przeżywająca klimaktel."ium, dziwna 

·kobieta, która zaczęła nas zapraszać na drugie 
śniadania. Od ogrodu było wejście do pakame
ry w której stafy jakieś 9arzęd.zia. stół i roz
padająca się kanapa. Na stole czekały na nas 
dwa kubki mleka, dwie sznytki chleba z szyn
ką i dwa banany. 
Muszlrotułowicz porozumiewał się z kobietą 

bez problemów, jego francuski stawał się z 
dJlia na dzień lepszy, w końcu przyznał, ~ w 
dzieciństwie mówH i czytał w tym · językµ, ale 
potem na wiele łat od-.zedł od niego i zapom
niał. W każdym razie moglem mu tylko za
zdrościć. 

Slużąca, o imieniu Suza:nne, była dziwna 
dlatego, że na czole miała dwie krwiste pręgi, 
rozdrapania głębokie, ze świeżo zaschniętą 
Krwią. Kiedy ją zobaczyłem po raz pierwszy, 
me dziwiło mnie to. każdy się może sK.aleczyć. 
Ale J1a drugi dzień krew wydawała się świeża. 
Na trzeci dzień już nie miałem . wątpliwości, 
ona sobie co..ziennie L .mo rozdrapuje to samo 
miejsce. 

- Antek, po co ona to robi? - zapytałem 
kolegę. 

- Nie mam pojęcia. Boję się zapytać. Może 
się obrazić, wpadnie we wściekłość, to wariat-
ka. Muślę, że na tie retigijriym. • 
Traktowała nas nieco wyniośle, ale bez os

tentacji. Czasami żartowaliśmy, że pod~ypie 
nam trucizny do mleka. Ale godziliśmy slę na 
ryzyko. pal diabli. 
Obsluiiwałem betoniarkę, wylewał-em beton 

11a żelazną taczkę i pod·vcnilem do Antka, któ
ry. jako plastyk, wziął na siebie „stronę este
tyczną" ukłt-dania kamieni w murze. Kamienie 
były już zwiezione, wielkie, o różnych kształ
tach, o kolorach od czerni po lśniącą czerwień. 
'rrzeba byto ostukać je mlotem, wyrównać, że
by dobrze się wpasowały w te, które już le
żały. Czasami Antek z Dukadkiem stali pod 
murem godzinę, zastanawiając się, czy ostatnie
go rzędu nie dałoby się ieszcze przebudować, 
żeby efekt kolorystyczny był lepszy. I nieraz 
tr„eba było od.kuć parę głazów, już zaschnię
tych w murze, żeby je wzgl~em innych prze
stawić. Mur miał metr szerokości, więc łatwo 
sobie wyobrazić, jak wielkie były te głazy, 
skoro rzadko kiedy przypadały dwa na szero
kość. 

Czasami zabrało nam cały dzień, żeby dopa
sować jeden g1az. A trzeba byto jednocześnie 
kopać basen. Zrozumieliśmy, że trzeba dol~oop
tować kogoś do naszej spółki. 
Oczywiście przyszedł mi do głowy Jasiu 

Duch. Pytam: 
- Janek, potrzebujesz forsy? 
- A co, m,asz za dużo? 
- Robota je&t. 
UciesŻyl się, ponieważ też chciał mieć swoje 

pieniądze, tak jak Georgia. Powiedziałem n;iu, 
co za robota, i ile ::iłacą. Zgodził się. Powi?
działem Dukacikowi, kiedy wrócił z pracy, ze 
od jutra będzie z nal"'i trzeci, poeta. Dukacik 
ucieszył się, jak dziecko. . 

- To wspar~iale! Tres formidable! Prawdzi-
wy? 

Jak to? 
No, taki, co drukuje? 
Oczywiście, panie Fri:inciszku. Sporo ksią-

żek wydal. . . 
- Znakomicie. On z panem Antkiem zrobią 

z tego muru prawdziwe dzieło sztuki! 
Następnego dnia spotkaliśmy się na rogu 

Chaussee de Waterloo i rue Verhaegen i w 
trójkę pojechaliśmy do pracy. 

- Słuchajcie - powiedział Duch, kiedy obej
rzał dom i posiadłość - jak się ten wasz Du
kacik tego wszystkiego dorobił? Ile on już tu 
jest? 

nowa książka Andrzeja ~ryehta (f8) ' 

- Tutaj sk<mczyl &tudia - wyjaśnił MiJsz
katułowicz. - On jest bardziej Belgiem niż 
Polakiem. 

- Na szczęście - mruknął Duch. - A żonę 
ma? 

- Chyba ma, bo po co mu byl taki duży 
dom. Ale dzieci nie widać. 

- A na co mu. ta służąca, kiedy jest sam? 
- zapytał Duch podcz;. drugiego smadama, 
kiedy już zobaczył pokrwawione czoło Suzanne. 

- Może ją używa - wzruszył ram10nami 
Antek. . 

- Panowie, w iym jest coś podejrzanego -
upierat się Duch. - Niech no ja tytko zooaczę 
tego prncodawcę ... 

Ja rnbi!em beton, oą1 dowoził do Antka, a ten 
_układał mur. Dzień- minął szybko. Wrócił z 
pracy Dukacik swoim białym „Peugeotem". 
.Przywitał się serdecznie z Duchem I polubili 
sie obaj natychmiast. Było cos w twarzy i za
chowaniu Dukacika, co człowieka wrazliwego 
natycnmiast rozbrajało. Od pierwszej chwili 
wydawało się, że ten człowiek nie jest zdolny 
do wyrząuzania nikomu krzywdy 

Nie zrobiliśmy wiele, a mimo to Dukacik 
spoglądał na dwa nowe kamienie z zachwytem. 

' - Ach, jak to wspaniale wyglqda! Tylko 
uam 3edną prośoę, panowie: między tymi ctwo
ma kamientami zaptanowatem sooie szparkę, 
takie wgtębienie„. '-alezy mi na tym, zeby kilka 
takich wgłębień rozmieścić strategicznie na tej 
wysolwśct wzdluż całego muru. · 

- Staratem się, żeby mar byt w miarę rów
ny - tłumaczył się nie,pe·,V1n1t: AnteK..· - Za
cnowatem przecież tal~turę.„ 

- Ależ tak, panie Antku, nie mcini panu n ic 
do zarzucenia. Chodzi o to, żeby ptaki miały 
gdzie mieA"<:kać. Jale im zostawimy wgtębie1•. a, 
LO sobie w nich z/)udują gniazda. 

- Gniazda - powiedział Antek bezmyślnie. 
- Gniazda - powtórzył Dukacik z zapałem. 

- Będzie to bardzo piękne i i'ożyte·czne za 
jednym razem - r"lszczyzna Dukacika w 
pewnych momentach ·siadała. 

wiedział Muszkatułowicz. - Dobra.liśmv tuż ka~ 
mienie, ustaliliśmy kolejność„. , 
~le Dukacik nie słuchał. Oboj~t.nym spojrze

niem obrzucił mur, mrwk:nąt coś zdawkoweeo i 
odszedł. . · 

- Nigdy taki nie byl - Zli$tanowił ai~ An· 
tek. - Może ma w pracy ktopoty. 

- Znaczy, ta jucha mo±e nam się skoń.czuć 
- zmartwi! się Duch. 

Podobało mu stę mieć dwa patole każdego 
dnia, a były to· słoneczne, l'z.eśkie dni, nad:lw 
taliie zdarzają się w Brukseli. Bogo<la od daw
na była już znakomita i wydawaro &ię, że slę 
mgdy nie zmieni. · 

N a drugi d.Zleń przyjechałem ' do pracy 
sam, puniewaz me moglem wstać wćzes
nieJ. Było kolo poluctrua. Chłopcy · pod 

murein pili oroynarniaka. Usiadłem, 1ue rue 
.:.u.:,<til::ffi pic. frz.ymknąłem or...-;; i \ldawa1ein te 
cu·zemlę. .l:'au-.z.ylem w okno. \vidż.lałt:m 111fil.u
c11omą ::;ylwetkę .siedzącej w fotelu kobiety, 

WsLałem, wziąłem łopatę - właściwie J>vWin
no się powiedzieć „szpaclet ', j<HU:e mógłbym z:a
p_;mruec o tym ja, ktory przeciez kopalem m
uzkle ulice w brygadzie l{opaczy z elektrowni: 
..:.gie1·ska, ~'łiska, ur1a, Niciarruaria, uywalem 
piyty l dolwpywalem się do mufy , wraz. z . pię
cwma mnynu straceńcami, było .to · bodaJ w 
l!IJZ roku, aż ktoregoś dfila posłano nas na ko
panie tuż przed domem dziewczyny, w .której 
się bujałem, i zobaczyłem ją rano wychodiącą 
z garnkiem po mleko, wtedy jeszcze po 'mle)W 
choazllo ' się Z własnym gai·nkiem, a .PO wódkę 
z własną butelką na zamianę. W rowie b,Y.lo 
błoto, padłem i leżałem, dopóki nie przeszła, 
to samu gdy wracała ze spółdzielni, i n.ie mo
gtem dobrze pracować, bo za jakiś czas wyszła 
do szkoły, i nie wiedziałem, kiedy wróci, cały 
cias miałem się na baczności, żeby mnie · nię 
zobaczyła, nie przeżyłbym tego wstydu. ij.ryga
dzista obserwował mnie od dłuższego czasu, py
tał co mi jest, czego tak kulę się w wykop.e. 
Powiedziałem, że brzuch m11ie boli, i wiedzia
łem, że nie mogę wykonywać tej pracy, bo 11ie 

,"' • • .... ' • ; •• - - ~-- f' „ ·: ~ ~· ,...,,, <"':.. • ' • ' ! • ' ~ •• :';, ~ !Iii 

Zanim· przybędą ptaki 
, 

· - Zaraze1n - powiedział Duch. - A jak du
że mają bt1ć te otwory? 

- Różne. Większe i mniejsze. Zostawmy 
ptakom w11bór mieszkania. Już one się dopasu
ją. Dlatego bardzo panów proszę: usuńcie du;a 
g ... rne rzędy kamie1.l.. i pokombmujcie, żeby aa
io szę wyg~spoaarować między mmi miejsce 
na gnia_zda. '.l'o tylko ·k.westia ułożenia. c1iyoa 
że wolicie odkuć, ale nie, tego nie radzę, bo 
1tiożna kamień uszkod..;;ć, może pęknąć u1 pót.„ 

- t'ęknąć„. - mamrotał Antek bezmyś.1J1ie. 
Patrzyliśmy na :;iebie tak, ial~ byśmy się na

gle we trzech znaleźli w tantastycznyir}, śme. 
.l:'rzyśniliśmy się sobie, razem z Dukacikiem, 
głazami i szparkami dla ptaków. 

- Ja rozumiem, jakie to uczucie, panowie, 
kiedy trzeba psuć, co się zrobiło - uśmiechnął 
s1ę przepraszająco Dukacik. Sięgnął po portteL 

- Będę wam ptacit w tum tygocLnw podwój
nie Tu 3est praca koncepcyjr.<t, umysłowa te
raz. Pros~ę„. 

<.. pliku banknotów w portfelu wyjął nowe, 
sz..~1es.lczące miło tysiące i wręczył kazdemu z.. 
nas pa owa. 

- Ależ, panie inży1zierze„. - próbował pro
testować lV!uszkatułowicz, ale szybKo schował 
forsę. . 

To i·ozumiem! Oto ideał pracodawcy. Rob-ota 
ma być wykon.ma tak, jak należy, ale nie przy
wiązuje wagi do czasu ani pieniędzy. Powie
dział wyra:lmie: · · 

- Bez pośpiechu, spokojnie, z zastanowie
niem. Jeżeli koncepcja ·nie przyjdzie dziś, to 
przyjdzie jutro. Najważniejsze, że wiecie, o co 
chodzi. 

W 
iedz.ieliśmy. Na dr ugi dl.lei'! po z.jedzeniu 
drugiego śniadania i omówieniu świeżych 
zadrapań na czole Suzanne, poszliśmy do 

sklepu, odległego o kilometr. Kupiliśmy dwa 
litry „vin rouge ordinaire", czyli, jak to tłu
maczył Duch, ordynarnego cze1·wonego wina, 
francuskiego patyka. Do tego ·dlugie bagietki i 
sztangę salami. Z tym wszystkim usiedliśmy 
pod murem i poczuliśmy się jak prawdziwi 
belgijscy robotnicy. Oni zawsze pili wino w 
przerwach, taki zwyczaj. 

Po półgodzinie zacząłem się dziwić belgij
skim i francuskim robotn1k{lffi. Jak oni mogli 
to znosić, każdego dnia? Wino było okropne, 
cie.rpk.ie, po póllitrze byłem prawie pijany. 
Najlepsze ze wszys~kiego bylo salami, ale po 
napełnieniu brzucha ani mi się śniło o powro
cie do betoniarki. Chłopaki gadali. a ja, oparty 
o mur, zamknąłem oczy. Byłbym zadrzemał, 
gdy<by nie nagłe wrażenie, że ktoś mnie ob
serwuje. Bytem zwrócony twarzą do domu. 0-
two,rzylem oczy i w szerokim, zacienionym 
markizą oknie na piętrze zobaczyłem sylwetkę 
kobi.-ety. Nie była to sylwetka Suzanne. 
Wydało mi się, że koJ:>ieta siedzi w fotelu, że 

ma pużą, srebrną fryzurę, przypominającą pe
rukę. Ale mogło to być tylko przywidzenie, cy
prysy wysokie i smukłe rzucały cień na sze
roką, przycifmnianą szybę ... 

- ·Chlopaki - . powiedziałem, nie ruszając 
się - ktoś na nas patrzy, lepiej weźmy się za 
robotę. 

- Kto maże patrzyć? · -, zlekceważył mnie 
Antek. - Tylko Suzanne je-st w domu. A z rtq 
nie potrzebujemy stę liczyć. 

I siedzieliśmy . jeszcze ld1ka godzin. Do-piero 
przed samym powrotem Dukacika zaczęliśmy 
niemrawo grzebać się koło kamieni. 
Inżynier wrócił. Nie przyszedł do nas, jak to 

zwykle czynił, tylko wszedł do domu, jakby 
przez kogoś przywołany. Po kilkunastu minu
tach pojawił się w ogrodzie, bez uśmiechu, 
przygnębiany. Powitał nas grzecznie, bez słowa 
wyciągnął portfel i wypłacił po dwa tysiące. 

- Mamy już pomyst, panie inżynierze - po-

można wykony\vać pracy, której czł-Owiek się 
wstydzi. Miałem ~edemnaście lat i ·zrozumia-
1łem, · że poszedłem w złl\ stronę, że kopię dla 
siebie grób. Wstydziłem się umierać w tak 
młooym wieku, przez własną głupotę - ale l.e
raz, w Brukseli, w bo~tej dzielni.cy. U.cele, za
wstydziłem si~ czegoś innego: te~ mianowicie, 
że nie wykonuję pracy, za którl\ dost.aję pieni~
dze, pracy, za kt(lrą k!toś płaci, liczite na moj~ 
uczciwość. Wziąłem więc szpadel i poszedłem 
do miejsca. które oznaczało początek wykopu 
na basen - wszystko było już dokładnie wy
tyczone i oznakowane - i zacząłem kopać .z 
energią bliską furii, jakby.tn miał znów sie
demnaście lat i chciał przed kimś ·Popisać się. Ko
pałem i zrzucałem z siebie ubranie, zostałem 
wkrótce w spodenkach, cały spocony, ale szczt
śliwy, że nie zapomniałem 'Zasad kopania: na 
rozluźnionych mięśniach, bez napię<:ia, bez 
sztywności, lekko, miękko, jakby to było robie
nie uników na ringu, jakby to był jakiś szc21e-
gólny, kolychliwy taniec. 
Chłopaki patrzyli na mnie w zdumie-ruli peł- · 

nr-ro kontemplacji - ani w głowie im byłó 
stanąć obok mnie i iść szerszym frontem w 
wykop. To była moja robota. 
Cały czas pamiętałem, że ktoś mnie obserwu

je, ta zjawa za przyciemnionym oknem, ale 
wcale mi to nie przes7Jkadzało. Pracowałem 
do :>Jachodu słońca, aż wrócił Dukaci:k. ·Nie 
wiem, co w tym czasie zrobili Duch i MuS7lka
tułowicz, nie pa.trz.ylem w ich strollę. Duk.aćik 
zb1iżył się do mnie, uśmiechnął i wypłacił d~a 
tysiące, mimo tż według umt>wy miał płacić 
podwójną st.awkę za pracę przy robieniu gniazd. 

- Bardzo dobrze, że pan się tvm ' .!4J4ł, Jtl!• 
nie Andrzeitf - powiedział. - Chcialbym mieć 
ten fundament ja,k najszybcie;, ate t.t.wqŻam, ie 
panowie bar<Uie; nadajecie słę do artvstvc:me; -
pracy, ten mur, Wie pell'ł, t-0 dl.a flł'l!.ie MjłllrW• 
niejsza sprawa, chcę, żebv bvl pięk'ltl/. 

- Racja - powiedziałem - bo widać go • 
okien, to będzie bardzo ~omantve.mv t»idok.„ 
. - Wlaśnie - przytaknął 11 prr..ej11eiem 
wlaśnie o widok mi chodzi. 

Wiadomo, ie nit! dla niego, SpędUł cale dl!ll 
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w praey. Wi~ ta sytweta za oknem to nie by• 
· ła zjawa.· To dla niej budował ten mur, dla 
l'lie,ł te ptaki„. 

- .Pan~ · inżynierze, mam wrażenie, że o 
wiele t4niej btl to wszystko wypadło, gdy'bu 
1'47' nailll fachowców. Czas też się liczy, poza 
tvm. mv nie pracujem11 tak, jak specjaliści, pa!ł 
rozumie, silą ~zeczy„. 

- Wiem, panie Andr.zeju. Byli tu fachowe11, 
tMm sumf, za którą mialbym wszystko zro„ 
bione w ciągu. paru tygodni. Nie· jest to suma., 

' która przek.racza moje możliwoki, pan rozu
mie." 

· Domyślałem się; że ten 'CZłowiek nie musi 
martwić się o pieniądze, dom byl rezydencją. 
której nie powstydziłby się dolarowy milioner. 
Ale dziwiło mqie, dlaczego Dukacik pracuje, 
skoro ma tyle pieniędzy. Or! Antka wiedziałem, 
że fabryka, do której jeździ codziennie, nie 
jest jego, własnością. Postanowiłem podrążyć 
go trochę. . . , 

- Można. by z tej posiadwści ztobić abso
lutne !=udo, ale jak pan wie, paitskie oko ko'l].ia. 
tttczy, wymagałoby t.o pana obecności tutaj 
przez cały dzień. 

~ Pokręcił w zatroskaniu głową. 

- Niestet11, nie mogę przerwać pracy. Robi
my coś, wie pan, wediug mojego projektu, m~
szę t.a.m być, zresztą praca t.o moje życie. Da· 
je _mi poczucie własne; wartości. 

. - Rozu.miem. 
.... I na .tym się skończyło, tego dnia pr:z.ynaj
. ~niej. 

K opalem basen. Moje dłonie, oczywiście, 
rc=agowaly tak samo, jak wtedy. kiedy 
rruaLem siedemnaście lai, i jak wtedy, kie-

rJ.y miałem lat dziewiętnaście i dwadzieścia, w 
K0paln1. t'ęcherze, pękarue, woda, piekący ból, 
stósowanie sprawdzonych metod leczenia, two.r· 
Q.nierue skóry w ciągu dwóch tygodni, komple
tne zaniknięcie bólu mięśni. l:'racawałem tak. 
jaK by to było coś, co powimenem robić :z.aw~, 
można ·powiedzieć: pisanie !opatą. 

Wiem, ie nie robilbyQl tego, gdyby nie iw.ia
domość, że kstem obserwowany. \i~ ciąż 1t"wa
.a znai<.omita pogoda, ale zdarzały s1ę b&rdw 

. c11iodne dni ~ dla mnie to nie rruało znacże
nia, zawsze mi' było gorąco, rozbierałem się cto 
pasa, albo cio . spodenek, tylko buty robocze ze 
stalow;i-m czubem zostawały zawsze na swoim 
miejscu, na stopach - Dukacik kupił mi te 
buty .i podarował, nie odt.rącając wydatku od 
moich należności. Płacił bez znuan dwa tysiące 
dziennie. 
. -Zjawa ·za szybą patrzyła na mnie godzi.nami, 
ptcłwie be.z pnerwy. Nie patrżąc w stronę o
k.na czułem jej wzrok na sobie i pi·zeruKała 
m11ie energia, jakby elektryczność, laaująca mój 
akumuiator bez użycia przewodów. Było to bar· 
clzo fizyczne de.świadczenie, chwilami ...... a by
ły to długie chwile - cz.ulem, że moje .::;ato 
me jest moim ciałem, tylko czylffiś, i ten obcy 
ktos pracuje, a ja tylko dysponuję jego silą, 
powoouję nią tak, ja!{ operator wysOltiego dżwi· 
gu, z dystansu, spokojrue, obojętnie. 

Pewnego dnia ~ni Duch, ani Antelt Muszka
tulowicz nie zJaWili się w pracy. M:?;yło, sza
rosć niskiego nieba, Laka szarosć Wiaol:.l .va 
Holandii i Belgii jesienią. Zaćz.qłem kopać 
punkttialrue ó ósmej rano, pracowałem wolniej 
niż zwykle, bo w dole było. ślisko, ziemia cięż
sza' - ale już miałem ruezłą wprawę, mżawka 
nie- przestikadzała ml wcale. 

Dukacik wrócił wcześniej niż zwykle, zrc.btt 
mi wymówkę, te pracuję poa.czas mżawki. L:'O

szed! d-o _pokoju, gdzie ZWJ"kle jedliśll\Y drugie 
ś."liadanie, by się przebrać. Kiedy już byłem. 
rueco obmyty i w dżinsacn, Dukaci'k wszedł i 
podał mi banknol. 

- Do jutra - powiedział i szybko wys.i:eól. 
Spojrzałem na banknot i stwierdziłem, ze jest 

ti> -pięć tysięcy. „Pomylił się", pomyślałem, ·„a 
może chce sprawdzić moją uczciwość". Wsie
dłem. za nim do wnętrza domu, rozejrzałem się 
w ko.rytar~u i rus.zyłem po s·cho<la-ch na górę. 
Słyszałem ·głos Dukactka, mówił coś . po frsn
cusku, odpowiedział mu głos koqrety, podobny 
do głosu Suzanne. Ośmielony pch11ąłem drzwi 
na ~órze i znal,azłem się w salonie z dużym 

·okn~, które •• a mnie przez wszystkie te d-ni 
patrzyło. Dukaci'lt stał pi·zy fotelu na kółkach, 
na którym siedzi'lła kobieta o srebrnych wlo
sacll. Oboje spojrzeli na mnie, i zamilkli. 

« ·-Po.Tcion - powiedziałem - 'Przepraszam. 
Pa;n się pomyliŁ, panie inżynierze.„ 

· -Mowiąc to podcho<lzilem, trzymając bainknoł 
w wyciągniętej ręce. 

- Nie, nie pom11lilem się - rzekł szybkG. 
- To dla. pana, za dzisiejszy "dzień. I jutro, ;e-
śli będzie· pa.dato, też pan tvie dostanie. 
~ - Ależ.„ 

- Niech par~ zrozumie - mówił szybko, ja;k
by jak najszybciej chciał mieć to za sobą -
pan powinien mieć bodziec, żeby tu przycho• 
dzit. W przeciwnym razie„. 

. Kobieta powiedziała coś nagle po fra,ncusku, 
nie zri>zumialem ani słowa. 

- Powiada - przetłumaczył Dukacik - że 
pan pawinłen. tu być. dokąd nie przybędą pta
ki. Jak ruijdlużej być. To piękne, że pan tak 
mocrn pracuje, ale.„ 

· S:pojrz.ał w dół na kobietę. któ.ra nie spusz-c-za· 
tł ze mnie w·zroku, jej oczy błyszczały etamo 
w1 szarości pok0-ju. 

- Ti) jej sprawia przyjemność„. Roztt11}ie 
pan? Jak pogodzić wydajną pracę z jak rb.j
wolrtie;szą? Niech pan o tvm pomyśli. 

Kobieta znów powiedziała coś, i Dwkaclik 
powtórzył: 
-~ Dokfłd 'llie przybędą ptaki, a potem .zoba.

c;:univ. 

C.D.N. 
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FILM, TV, WIDEO 

„Festiwal Filmów Społe.c:zn~-Politycznych w 
Łodzi. to okazja , do spojrzenia na różnorodne 
zjawiska ota()zajacej nas rzeczywistości okiem 
kamery, widzącej ostrzej i rejestrującej · fakty 
nied-0strzegllne w natłoku codzienności. Właśnie 
krótki film ma ogromne możliwości śledzenia za
chodzących przemian. Szybkość realizacji umożli
wia zatrzymanie w kadrze wydarzeń, do analizy 
których potrzebnr "iest często dystans czasu, Bę-

do filmów, to co dopiero mówić o publiczności. 
Myślę, że sąd obiegowy jest niesłuszny .. 

X FFSP ZA NAMI 

Do oceny Festiwalu - zarówno naszego przed
stawiciela jak i twórców, których dzieła uc:testni
czyly w konkursie oraz dziennikarzy akredyt0-
wanych - powrócimy .. 
Spośród 63 filmów konkursowych, Jury X Fe

stiwalu Filmów Społeczno-Politycznych, pod prze
wodnictwem red. Jerzego Peltza Gra!ld Prix Fe-

Obrazy z życia Polaków 
dąc dokU'llentacją dzisiejszego życia Polaków, 
film ten może służyć po~zukiwaniu odpowiedzi, 
na wcale niełatwe pytania o dzień jutrzejszy.„" 
- powiedział przewodniczący Komitetu Organiza
cy)neg'C' X Festiwalu Filmów Społeczno-Polity::z
nych, ~rzegotz Misiewicz. 

stiwalu przyznało jednogłośnie „\Vyi:naniu klakie
ra" Waldemara Karwata (TV). I nagrodę przf
znano , filmowi pt. „Niepokonani" w reż. Marka 
Drążewskiego (Studio FilmQwe im. K. Irzykow
skiego). II nagrodę filmowi pt. „Sybiracy" w reż. 
Józefa Gębskiego (WFD); dwie III nagrody dl~ 
filmów: „Bar przy placu" w reż. Beaty Postnikoff 
(TV) i „Mieć miedz" w reż. Lesława Czołnowskie
go (WFO) Nagrodę specjalną jury zdobył film 
Grzegorza Królikiewicza (WFO) pt. „Prekursor". 
NDgrodę Komitetu ds. Radia i Telewizji zdobyła 

Do r<.omi;rl Selekcvjr+>i . Festiwałn zgłoszonQ l62 
, filmy 11~prezentujące wytwórnie: Filmów Oświa

towycb.. DokumentaJny'cb Filmów „Qzołówka", 
Filmów Animowanych. Miniatur Filmowych. Stu
dio Filmów im. K. Irzykowskiego, Se-Ma-For, In
terpress. Telewizję Polską. Państwową Wyższą 
SzkQłę Filmową. Telewizyjną i Teatralną w Lo
d~i. Muzeum Kinematografii oraz indywidua1'nie 
l!:głoszonQ film Konrada Szołajskiego. 

Czy było co oglądać? .Tak obejrzane i zakwalifi
kowane do konkursu mmy mają się do rozpo• 
wszechnianych opinii o braku filmów. o tematyce 
współczesnej? Otóż zdaniem przewodnlczące~n 
Komisji Selekcyjnej Festiwalu Władysława Wa~1-
lewskiego - prod:i;iekana Wydziału Reżyserii 
PWSFTViT, było co oglądać, a zaprezentowany 
zestaw filmów był najbardziej interesujący. Czy 
narzekania sa uzasadnione? - Znal;li kryty~y 
filmowi narzekają na film:v - mówi Władysła:-V 
Wasilewski - a obrazów tych tak naprawdę nie 
oglądają. Często piszą recenzje, tylko na podst..a
wie krótkich notek. które są w katalogach fil
mowych. Jeśli profesjonaliści mają taki 11tosunek 

I i II część filmu pt. „Ignacy Daszyński" w reż. -
Mikołaja Haremskiego (WFO), nagrodę Głównego 
Zarządu Politycznego WP zdQbył film pt. „By
liśmy nie tylko świadkami" w reż. Leszka 
Skrzydły (WFO). nagrodę redakcji „Ideologii i 
Polityki" zdobył film pt. ,.Medale zbrodniarzy" w 
reż. Barbary Sokolenko. „żelazną Łódkę" - na
grodę redakcji „Głosu Robotniczego". przyznano 
filmowi „Smierii w masce' w reż. Wojciecha Wik
torowskiego: Zarząd Łódzki ZSMP swoją nagrode 
przyznał filmowi Marka Biszczaka (PWSFTViT) 
ot. „Plamy"; Wydział Kultury l Sztuki UMŁ na
grodził film pt. „Kamienny świat" w reż. Jadwi
iri Zajiczek. zaś Muzeum Kinematografii - film 
Grzegorza Królikiewicza pt. „Prekursor". 

• ••• u a 

Gra tul u jemy. 

M. Z. 
N 

- Zatem debiut teatralny okazał kimi akt-Orami, którzy niestety po
się zwykłą formalnością. Jaka to maleńku odchodzą. Nie paprzestaię 
była rola? na. podglądaniu ich warsztatu. lecz 

- Rola Leonce'a w dramacie G. staram się także uruchomić własna 
Biic~nera .pt. ~,Leonce i Lena". My- wizję bohatera. którego mam grać. 
11 1ne pani. nie była to tylko for- · - Czy obserwowanie innych lu
malność„. Praktyka de>wiodła, że dzi dostarcza panu gotowych roz
postać mojego bohatera była bardzo wiązań budowania postaci? 
trudna do zagrania i zupełnie po- - Uwielbiam obserwować innych 
zbawiona jakichkolwiek wzorów ln- oraz przebywać w różnych dziw
spiruiących Przecież już sam ro- nych miejscach. tam właśnie spotv
mantyzm niemiecki i jego filozofi- ·kam ludzi niecodziennych. Podgla
czne podłoże. mało zrozumiałe dla danie ich, w rozmaitych sytuacj<1ch 
polskiego widza nastręczało wiele szalenie mnie wzbogaca zawodowo. 
trudności w trakcie przygotowania Na ile potrafię z te<;o skorzystać. 
spektaklu, a cóż dopiero mówić o to już inna spra·wa„. 
roli. którą musiałem zagrać, nie - Jakich scen nie 
mając doświadc:z:e.nia scenicznego. grać? 

lubi pan 

... Właściwie później nie miałem oka- - Małokonfliktowych. Są .1iecie
zji zagrania bardziej znaczących Po- kawe. Zaczynam żyć wtedy, o.;dy 
staci w teatrze orowadzcmym prze21 wzmaga się napjęcie. 
Tadeusza J:,omnickiego, w którym - Czy zagrał pan już taką JJO
sta wiałern pierwsze kroki na sce- stać, która dała panu poczucie doj-
nie. rzałości zawodowej? 

- Szczęśliwie Maciej Englert za- - Trudno mi odpowiedzieć na 
.:Propłmował 11anu wsnółpracę w pan.i pytanie. Na razie zyskuję ':)(}
teatrze „Współczesnym". Czy zmia- czucie świadomości stosowania pewl 
na teatru zaowocowała uzyskaniem nych, środków, które bronią mnie 
powaźnlejszych zadań aktorskich? orzed powielaniem się. Zależy mi 

- Tak„. Choć nie moge tego pa- na tym, aby widzowi proponować 

„Zaczyna • IQ zyc~gdy zm ga 1ęn 
. " 

rozmowa z GRZ·EGORZEM WONSEM, aktor~m teatru „Współczesnego", 
w Warszawie. 

- Cora-z c,izęśclej gości pan na 
ekranie tele.Wizyjnym i kinowym. 
Ostatnio dał s\e pan zapamiętać w 
roli „Boya" w filmie fabularnym 
Tomasza Zygadły .. Smirrć Johna L." 
oraz „Józia" mar:liącego o przyby
szach z innej planety w telewizyj
nym spektaklu „Dacza", teJl;OŻ sa
mego reżysera. czy też w filmie 
„Cesarskie cięcie" tlebiuttija<'ego 
Stanisława Mosiuka. Jakie były 
pana początki zawodowe? 

- Dość typowe. Wprawdzie u-. 
kończyłem Liooum Plastyczne w 
Poznaniu, to jednak od wczesnego 
dzieciństwa ·marzyłem o akto·rstwie. 
Marzenia spełniłem . Do Szkoły 
Teatralne.i w Warszawie dostałem 
się w „pierwszym podejści1,1" i u~ 
kończvlem ią z wyróżnieniem w 
1976 r , W czasie studiów ooiek9wa
li sie mna doskonali pedagoct~v· 
Tadeu5z f,omnl<'ki, AIPksandra 
Śląsk'l. fa•\acy Gogolewski, Kazi
mierz lt11dzkl.„ 

Amoze 

12 . ODGŁOSY 

wiedzteć jednoznacznie. Minęło pa
rę laf, nauczyłem poruszać się na 
scenie, a w ślad za tym przyszły 
POWażnie.isze zadania. 

- Czym jest dla pana aktorstwo? 
- Częścią mojego ·życia. Absor-

buje mnie bez reszty. Brakuje mi 
czasu na moje plastyczne zaintere
sowania. Życie rodzinne jest bardzo 
wnie<lhąn°, lecz nie chcę wypaść 
z rynku, trzeba podejmować wiele 
zadań. 
. - Czy inni w zawodzie to kon

kurencja? 
- Naturalnie. To jest taki za

wód. Najlepsi nadają ton tej g.rze. 
Wygrywają. Ja także pragnę by,ć 
pierwszy w lidze. 

- Czy kreu.i11c jakąś postać. czer
pie pan z siebie, czy poditlada in
nych? 

- Uważam, że. możliwość obser
wowania mistrzów jest niezwykle 
<'enna nauką zawodu. Miałem 
szczęście pracować z naprawde wiel-

kina? 

ciągle nowe rozwiązania kreowania 
bohatera, którego mam grać. 

- W jakich filmach w najbliż
szym czasie będzie można pana zo- · 
baczyć? 

- Janusz ł..ęski powierzył mi 
jedną z trzech głównych ról - Ja
kuba Bromskiego - w pięńnastc
odcinkowym serialu telewizvinvm 
pt. „Janka". Następnie w „Rzece 
kłamstwa" reż. Jana Łomnickiego, 
w „Snach królewskich" reż. Grze
gorza Warchoła, w „Kanclerzu" 
reż. Ryszarda Bera. 

- Dziękuję za rozmowę. 

IWONA 
NIEMIEC-ADAMSKA 

Proponujemy dziś film Wojcie
cha Wójcika pt. „Trójkąt Bermu
dzki". Właśnie w miniO'lly ponie
działek w kinie „Bałtyk" w Łodzi 
Qdbyła się konferencja prasowa z 
udziałem twórców i realizatorów 
filmu, poprzedza]ąca premierę te
go obrazu inspirowanego powieś
cią pt. „Wieczór przy Oak Line" 
dwójki polskich autorów. ukrywa
jących się pod pseudonimem .Jona
than Trench. Głównym motywem 
powieści i filmu jest odwieczny w 
literaturze kryminalnej temat 
!brodni doskonałej Trójka przy
jaciół ludzi o ugruntowanej po
!ycji staje się obiektem niespra
wiedliwości losu Upływa rok, ro
dzi 5ię szatański olan · zemsty na 
tych za sprawą których. córka 
krakowskiego lekarza próbowała 
popełnić samobójstwu. gdański 
mechanik nie otrzymał upragnio
ne.!(o spadku , a łódzki adwnkat 
trafił do więzienia Kto i dlacze
go. nie jest dla widza tajemnicą 
!>d ooczątku filmu. obowiązkowy 
suspens kryje się w metodzie, ja
ką posłużyli się lekarz, mechanik 
i adwokat ... 

• 

/ 

polemiki ·listy · opinie · 
SKĄD Br.ERZE SIĘ IBACKI 
SCEPTYCYZM? 

Różnie określano trwającą osiem lat wojnę 
iracko-irańską: najdłuższa wojna po II w-0jnie 
światowej, najbardziej krwawa wojna lokal
na, „Zapomniana wojna bez końca" („Odgło
sy" nr 43, 1986). Rozejm między stronami obo
wiązujący od 20 sierpnia 1988 r. stal się okazją 
dJ wielu refleksji prasowych. 
Jedną z ważkich kwestii spornych toczących 

się rozmów pokojowych będzie określenie odpo
wiedzialności ·za wybuch wojny. Wiadomo po
wszechnie, że Iran oskarża Irak o rozpoczęcie 
WOJnY 22 wrześn,ia 1980 r. Natomiast stanowis
ko Iraku nie jest sze:oko znane - pomimo 
opublikowania przez ten kraj kilkudziesięciu 
pozycji książkowych oraz wystosowania setek 
not dyplomatycznych do władz irańskich i ONZ. 
w których oskarża się Iran - jeszcze przed 
wybuchem wojny - o interwencję w wewnę
trzne sprawy Iraku, podburzanie ludności do 
buntu oraz organizowanie akcji sabotażowych. 

Punktem kulminacyjnym w poczynaniach Ira
nu było bamba.rdowanie kilku pnygranicznych 
miejscowości irackich 4 września 1980 r. 

Oto zaledwie garść przykładów wyjaśi:liają
cycb tło stanowiska Iraku i poczucie zagroże
nia ze strony ekspansjonizmu irańskiego, się
gającego - historycznie rzecz ujmując - aż do 
starożytności. i przybierającego obecnie szaty 
religijne. Podane tu przykłady mieszczą się ~ 
rzecz jasna - w kategorii przyczyn bezpośre
dnich: 

- Po zwycięstwie rewolucji isla?nskiej w 
kwietnia 1979 r., ówczesny prezydent Iraku 
Ahmed Hassan Al-Bakr wystosował depeszę 
gratulacyjną do przywódców irańskich. Depe
s2la była poprawna pod względem protokolarno
-dyplomatycznym i od:.:wierciedlała pragnienia 
·i nadzieje Iraku w związku z obaleniem Sza
cha, który przez długie lata b.ył wrogo nasta
wiony do Iraku i - wykorzystując bunt kur
dyjski - uzyskał dla Iranu połowę rzeki Szatt 
at-Arab, zgodnie z porozumieniem algierskim z 
1975 roku. Wcześniej tez anektował strategicz
nie ważne trzy arabskie •vyspy zatoki: Abu 
Musa, Duży Tunb i Mały Tunb. Irak oczeki
wał od rewolucji irańskiej przychylnego stano
wiska w zasadniczych sprawach. Jednak już 
pouczający ton odpowiedzi irańskiej na wspom
nianą depeszę gratulacyjnll - rzecz niespotyka
na w pra.ktyce dyplomatycznej, ze względu na 
czysto formalny charakter podobnych depesz -
był sygnałem ostrzegawczym dla .Iraku o nad
chodzącej ·burzy w stosunkach bilateralnych. 

- 19 czerwca 1979 r. irańska gazeta Ittila' 
at" opublikowała rozmowę rzecznika "rządu 
irańskiego, dr Sadika Tabataba1'ego podczas 
której wypowiedział się na temat korzystnego 
przecież dla Iranu porozumienia algierskiego 
następująco: 

„Zagadnienie to uleglo zmianie, gdyż cen
tralny rząd Iranu przestaje się stosować do :1e
go '.{)Ostanowień". 

- 2 października 1979 r. dziennik irański 
„Kehan" opublikował wypowiedź dowódcy ope
racyjnego Strażników Rewolucji Islamskiej, 
Abu Sherifa, który stwierdził z na::iskiem: 
„Strażnicy Rewolucji Islamsktej zobowiązują 

się do kontynuacji walki aż do calkowitego 
wyzwolenia Palestyny, Libanu, Afganistanu 
Eretrei, Filipin, Iraku i wszystkich uciskanych 
narodów". 

- W drugiej połowie pierwszego roku re
wolucji, tj. w 1979 r., minister spraw zagrani
ozny<:h Ira;nu - Kutb Zada złożył kil:ka oświad
czeń a.ntyiraokich, z któirych jedno brzmiało: 
„Zatoka jest perska, i frak takf:e ;est perski". 

- 9 kwietnia 1980 r. minister Kutb Zada po
wiedział wręcz: „Mój rząd postanowil obalić 
rząd iracki". 

- Dziennik „Dżamhuri lslami", ukazuJący 
się w Teheranie, opublikował 19 kwietnia 1980· 
r. oświadczenie Chomemiego, w którym czy
tamy m.in. „Naród iracki powinien się wyzwo
lić. Naród i wojsko Iraku mają obowiązek p·rze
zwyciężenia tej niemuzulmańskiej partii" (tj. 
rządzącej w tym kraju partii Baas). 

- 22 kwietni~ 1980 r. Chomeini oświadczył: 
„Nie mo nadziei, jeśli chodzi o wysokich ofi

cerów irackich, ale jestem pelen nadziei w 
wypadku oficerów i żolnierzy. Pragnę by zbun
towali się jako bohateTowie i zniszczyli pod
waliny niesprawiedliwości ;ak to mialo miejsce 
w Iranie. Mają oni bowiem uciekać ze swoich 
koszar i obozów ( •• .). Jestem dobrej myśli, je
śli chodzi o robotników, urzędników uzuTpator
skiej wladzy Baas. Mam nadzteję, że ten wstyd 
zostanie zmazany z oblicza Iraku". 

- Radio Monte Carlo podało 30 kwietnia 1980 
r. co nast~puje~ „Kutb Zada odrzucil prawo Ara
bów flo zwrotu wysp Zatoki - Duży Tunb. Maly 
Tunb i Abu Musa - i powiedzial, że wszyst
kie państwa Żatoki są historycznie częścią ziem 
irańskich". 

- Na konferencji prasowej zorganizowanej 
przez Kutb Zada 28 kwietma 1980 r. w siedzi

. bie Najwyższej Muzułmańskiej Rady Szyickiej 
w dzieLnicy H~mi.a w Bejrucie_ pO'Wiedział: 
„Sądzimy, że system wladzy w Iraku jest sy
stemem przestępczym w stosunku do naTodu 
irackiego. My popieramy naród iTacki w celu 
pozbycia się tego przestępczeao systemu". Pod
czas konferencji, na pytanie iednego z dzien-

. nikarzy - „Czy oba sąsiednie kraje kroczą ku 
wojnie?" - odpowiedział: „Nie jest to dotych
czas wojna, ale być może wojna nastąpi". 

'Innym poważnym problemem •iracko-irań-
"'Skich rozmów pokojowych będzie kwestia jeń
ców wojennych. Na pierwszy rzut oka rzecz 
wydaje się prosta. Normy zwyczajowe prawa 
międzynarodowego zostały skodyfikowane w 
postanowieniach Kónwencji Genewskiej z 1949 
roku. Myślą przewodnią jest teza, że niewola 
jest jedynie środkiem uniemożliwienia jeńcom 

powrotu do swoich jednostek oraz ponowne
go noszenia i użycia broni w ' czasie trwania 
wojny. Nie wchodzi tu w grę ani kara. ani 
zemsta, ani też realizacja zasady wzajemności. 
Humanitarne traktowanie jeńców jest należy
tym ich prawem, a nie żadną laską. 
Ważniejsze artykuły tej konwencji stanowią 

o potrzebie troski o życie jeńców (art. 13), ich 
przebywania w obozach odległych od terenów 
działań wojennych (art. 19 i 23), zachowania 
godności jeńców (art. 14), poszanowania prawa 
jeńców do jednakowego trąktowania przez 
państwo zatrzymujące bez względu na ich ra
sę, narodowości, przekonania religijne, poglądy 
polityczne lub podobne kryteria (art. 16), uz
nani·a praiwa jeń<:a do za.w.iadomienia swoiej 
rodziny w ciągu jednego tygodnia od zakwate
rowania w obozie i do koresipo.nderu::ji ze s.wo~ 
ją rodziną (art. 70 i 71). Wreszcie strony wo
jujące są zobowiązane do wymiany rejestrów 

, jeńców oraz wydania zezwolen.la na utworze
nie biur informacyjnych drugiej strony (art. 
122 i 20),i ponoszą one odpowiedzialność nie 
tylko w wypadkach poważnego łamania posta
howień konwencji, lecz także wówczas, gdy 
następuje lekceważenie najprostszych • praw 
jeńców (art. 131). 

Tymczasem, od początku konfliktu, Iran 
odmawiał przedstawienia list zawierających per
sonalia jeńców irackich. Do Iraku dochodziły 
wieści o mordowaniu dostających się do nie
woli żołnierzy irackich, o ich. mobilizacji 
w celu dokonywania akcji sabotażowych z po~ 
lecenia Teheranu. Usilna starania irackiego rzą
du i ministra spraw zagranicznych na arenie 
międzynarodowej, w ONZ i u sekretarza gene-

· ralnego tej organizaeji zaowocowały jedynie 
tym, iż zezwolono w ciągu pił'rwszych pięciu 
lat wojny na przeprowadzenie zaledwie kilku 
inspekcji w irańskich obozach' jenieckich. Na 
domiar złego, podczas jednej z tych inspekcji 
miało miejsce szokujące wydarzenie. 

10 października 1984 r. irańskie siły porząd
kowe obozu wojskowego w Gorgan, przezna· 
czonego dla . irackich jeńców wojennych, na o
czach przedstawicieli Międzynarodowego Czer
wonego Krzyża otworzyły ogień do zgromadzo
nych jeńców' irackich; było sześciu zabitych i 
czterdziestu rannych. 

W swoim raporcie na ten temat przewodni
czący Międzynarodowego Czerwonego Krzyża, 
Alexander High, napisał następująco: 

„Z przykrością należy stwierdzić, że to co się 
wydarzyło w Gorgan nie jest odosobnionym 
prr11pactkzem. Międzynarodowy Komitet CzeTwo
nego Krzyża dowiódł ponad wszeLką wątpli
wość ( ... ) ctojście na terenie daLszych obozów do 
innych gwaltownych końfrontacji, w wyniku 
których by?o wielu zabit11ch i rannych", 

Alexander High dodał: 
„ Wielokrotnie informawaliśmy władze irań

skie, że gwalt ten je:;t nieodŁqcznym i:ezulta· 
tem polityki prowaazonej przez Iran w prze
ciągu calego okres1' ostatnich. trzech. lat. Jest 
to polityka, ·którq już wcześniej opisał i potępił 
Międzynarodowy Komitet Czerwonego KTzyza". 
Tenże Komitet skierował 10 lutego 1984 r. 

memorandum do riądu irańskiego, w którym 
pis'ano m.in.: Ideologiczny i polityczny nacisk, 
zastraszenie, zorganizowana reedukacja oraz 
akcja naruszania godności osobistej pozostają 
stałą cechą charakteryzującą życie w obozach 
i wydają się- posiadać t'haral;:ter narastający w 
wyniku działania okreslonych osób nie mają
cycn związku z formalna. administracja. obo
zow. Przedstawiciele Zarządu Edukacji l:'ollty
cznej oraz członkowie grup opozycji irackiej 
- uciekinierów do Republild Islamskiej Iranu 
próbują wszyscy agitować jeńców przeciwko 
swojemu r]:ądowi. Z kolei inny dokument 
Międzynarodowego Czerwonego Krzyża głosi: 

„ W niebezpieczeństwie zna3duje się egzysten
cja fizyczna i moralna tysięcy ludzi oraz prz11-
szte poszanowanie konwencji genewskiclt. Po
nadto polityka_ ta zmusza jeńców w rzeczywis
tości do wyboru międz11 zdTad",a śmiera&ą". 

W dodatku do tych faktów, iranskie komuni- -
katy wojenne - szczególnie pierwae&o okresu 
wojny - informowały o dostaniu 11, do nie
wol! pre.esadalie dużych licz.b jeń<:ó :W ira.okicn. 
Był to element określonej propagandy. Teraz· 
idzie o to, czy liczby te zechcą się zgadzać ze 
stanem faktycznym. 

Na zakończenie wart11 wspomnieć o dość i
stotnej sprawie. Przyjęcie przez lran pod ko
niec ósmego roku wojny rezolucji Rady Bez
pieczeństwa nr 598 orat publiczne poparcie u
dzielOne temu posunięciu 12rzez Chomeinieg_o 
byto - w świetle dotychczasowego uporczywe
go odrzucan'ia idei rozmów pokojowych - za
skoczeniem dla zna wcow irańskiej odmiany 
doktryny politycznej szyityzmu - ściślej po
glądów samego Chomeiniego. Jego nowa fi~
zofia władzy jest oparta o centralpą ideę ,,.,Wi· 
lajet alfakih" (namiestnictwo duchow..,go), 
Gło~i, że w nieobecności dwunastego imama. 
szyitów Mahdiego (zaginął on w tajemniczych 
okolicznościach w 878 r„ a szyici 'wierzą w Je
go ponowpe pojawienie się; jest on więc Ocze- . 
kiwanym Mesjaszem - tj. al-Mahdi al-Mun
tathar), najwyższemu duchowieństwu szyidde
mu przysługuje prawo do decydowania o spra
wach współczesności w formie werdyktu reli
gijnego zwanego „fetwa". Rzecz w tym, że 
rzadko podejmowana „fe-twa". ma jednak cha
rakter nieodwracalrry i obowiązuje wszystkich 
wiernych. 

Problem ze strony irańskiej polegał na tym, 
by Chomeini - za życia oczywiście - odszedł 
od swoich poglądów nawołujących do walki 

' z władzami i prezydentem Iraku; do „wojny aż 
do z.wycięstwa" - jak to ujął sam w czasie 
jednej z modłów piątkowych. Stąd też wypo
wiedź Ch:>meiniego w sprawie przyjęcia 
wspomnianej rezolucji Rady Bezpieczeristwa 
brzmiała, 1ż łatwiej mu 1ążyć trucizny niż pod
jąć taką decyzję. 

Tu tkwi kolejne źródło obaw Iraku. czy 
przypadkiem raz łamany dogmat nie będzie 
dalej łamany pod byle preteks~m. 

HAS'AN JAMSHEER 
' 

• 
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"ZAGROŻONE DZIEDZICTWO" 

W nawiązaniu do artykułu pt. , 1Zag1·ożone dziedzictwo·• autor
stwa Andrzeja Kempy (Nr 36 z 03-09-88) i zamieszczonej tam in
formacji: 

„Plan puwinien, moim zdaniem, skutecznie udaremniać podej
mowanie tak glębokich i ważkich „decyzji", jaką było rozwic.za
nie, bodaj c.v 1985 r. istniejącej przy Pracow1ii Konserwacji Za
b11tków Pracowni Konserwacji Grafiki i Książki Zabytkowej ... " 
Zarząd PP PKZ uprzejmie wyja~nia, że działalność tej pra

cvwni nig·dy nie zost<Ja zawieszona, a je<lynie zmieniła ona swój 
adres w związku z przeniesieniem do nowy.eh pomieszczeń. · 
Równocześnie Zarzą.r,l PP PKZ informuje, że dysponuje również 

innymi tego tvpu pracowniami przy swych oddziałach w Kielcach, 
Rzeszowie i Szczecinie. ale w wyjątkowych wypadkach otrzymu
ja one zlecPnia z bibliotek bazując w !(łównej mierze na pracach 
dla dyrekcji muzeów w zakresie konserwacji grafiki i drob
nych druków ulotnych. 

Licząc na p0dawanie w przyszłości rzetelniejszych inform&cji 
pozostajemy z naC!'lmkiem. 

mgr JOZEF PILCH 

CMENTAIR'Z LYCZAIKOWSKI 

To był ważny i potrzebny artykuł. Mam na myśli reportaż 
Grzegorza Matuszaka w nr 40 „Odgłosów" z 01.10.1988 r. Nad
szedł najwyższy czas, byśmy zajęli się naszvmi grobami na 
Cmentarzu Łyczakov,·skim. Tam bowiem jest dwieście lat naszej 
historii i kultury. 
Polaćy mieszkający we Lwowie w miarę swoich możliwości 

starają się utrzymywać w jakimś porządku przynajmniej grab~· 
zasłużonych. Ale możliwości ich są ograniczone, choćby z braku 
funduszy na konieczne restauracje. Nie mogą także zapobiegać 
zajmowaniu grobów przez obcych, co jest niestety bardzo rozpo
wszechnione, a wynika z tego, iż ziemia na cmentarzach w ZSRR 
jest da1·mowa. Należy tylko zapłacić grabarzowi, a ten za odpo
wiednią sumę dokona pochó\vku wedle życzenia rodziny zmarłe
go. 

I tak na początku roku 1983 rozpoczęto niszczenie jedyne.i. zwar
tej kwatery (ponad siedemdziesiąt grob6wJ powstańcó\V Jisto-:Ja
dcwych. tzw. Zelaznej Komoanii z 1830 r. Drugiej tak licznej nie 
ma w Polsce. To samo dzie.łe się i na drugim cmentarzu. Janovv
skim, gdzie w roku 1979 zniwelowano ohd nowe grobowce k;.,·a
tei·y strze}ców siczowych i naszych żołnierzy poległych w obronie 
Lwowa i Kresów Wschodnich. 
Pozwolę sqbie sprostować kilka nieścisłości. które wkradły sie 

do przewodnika oraz dodać garść irrform'lcji, moim zdanlem dość 
istotnych. 

1. Istnienie Cmentana L~·czakowskiego datu.ie się właściwie od 
roku 1786. Od połowy w. XVT na Lyczakowie chowano jed\'n\e 
zmarłych na dżumę i inne dnrobv morowe. Jak podaje Stan·
s?aw Nicieia w "·vdanej właśnie pr'.lc;· .. Cmentarz l.yczakow 1"" 
(ZNO 19881 „pierwsza .. zachowana do no'tSZych c::a.r.'.)w plyta na.
grobna nosi datę 1787 r.". 

2. Grób .Tulina Konstanteg0 Ordona ni~ jest s.vmboliczn~·. Pro
chy, zmarłego w J 887 r. \\'.' Florenc.ii 0;·.1ona, sprówadzo:10 zgo-

• a11ie z ie.e;o życzeniem do LWO\Va w r. 1801. 
3. Tablice n:i. grobie Bened,·kta Dvbowskiego postawiono "" 

roku 1971. do tego czasu is!nialn t'lblica z. napisem polskim. 
4. Pomnik Cirn·a!v - oiękną kolumnade z kamienia pQlańslde

go z napi~em u gó1•, • .. Po~eqli. byśmu wolni żyli". zburzono 25 
sierpnia 1971 r. 7a:nim to na~tąoito byli Obrońcy Lwowa z lis
topada 1918 r„ generałowie: n.oman Abr:1ham i Mieczysław Bo
ruta-Spiecł]owi•·;, wraz le sw1·mi żołnierzami, zwracali się do 
odpowiednich \\'ladz w Pol~ce o podjęcie npieki nad Cmentarzem 
Orląt. Niestet.'' nasze władze. mimo ustawy zobowiązującej paii
stwo do opieki nad grobami woiennymi. nie podjęły żadnych 
kroków, by Ppr?sjażniony sąsiad umożlrwil zachowanie naszet'ri 
drogiego Camp) Santo. gd·lie spoczywalc ok. 2000 żolmerz~· i 57 
cywilów poległych w czasie walk oraz lc;tnic~· amervkańscy i 
żołnierze fran„uscy. walcząc'• w naszych szeregach. Tch pomniki, 
stojące po obu stronach katakumb uległy także zagładzie. 

Z dawnvch katakumb. gdzie pochowano kilkudziesięciu obro1i
ców, a wśród nich Jurka Bitschana. 14-letniego ucznia, o którym 
śpiewano w p:osence, zrobiono zakład kamieniarski. gdzie prze
rr..bia sie polskie płyty na obecne groby. 

Na zakończenie warto jeszcze przypomnieć, że to właśnie z 
Cmentarza Orląt w roku 1925 przewieziono zwłoki Nieznanego 
żołnierza do Warszawy. Drogą Iosowani:i bowiem wybrano PQ-

. bojowi~ko lwowskie. Grób ten. oznaczony nr 414 w po1u VI, po
siada! wykonaną dwa lata przed wojną piękną płytę z czarnego 
granitu ze stosownym napisem. Obecnie zdarta zdobi jakiś nowY 
grób ... Podobny los spotkał pomniki z grobów: żołnierzy sood 
Rarańczy, gen. Iwaszkiewicza. kpt. Starcka, obrońców Zadwórza 
i innych. Jedynym śladem Cmentarza Orląt Lwowskich jest wy
drapana na murze strzałka i krzyż? 

DAN,UTA B. ŁOMACZEWSKA 
(Warszawtl 

.TESZCZE O MORDECHAJU CHAiiMIE 
RUMKOWSKIM 

W drukowanvch w „Odgłosach" fragmentach książki A. Mosto
wicza wspomina się też o Mordechaju Chaimie Rumkowskim, 
Najstarszym Żydów'·, lub jak to tłumaczą inni „Przełożonym Star- . 
szenstwa Żydów" w Lodzi. Autor zapewne sł~sznie wykazuje 
dwuznaczność i beznadziejność pełnienia tej funkcji oraz olbrzy
mie obciążeni~ psychiczne M. Ch. Rumkowskiego czy Adama 
Czerniakowa. Trudno się w tej materii wypowiadać tym, którzy 
gehenny tej nie przeżyli. • 

Przy tej okazji nie sposób nie wspomnieć o „Pamiętniku z 
Getta - Łódzltiego· ' Jakuba Poznal'lskiego, wydanym przez ,Wyda
wnictwo Lódlk'e'' w 1960 r. w opracowaniu Hot·ar.ego Safrina, 
który jak sądzę jest t·~wnież autorem pt•zypisów. Jakub Poznań
ski o Mordechaju Rumkvwskim pisze bardzo często. Powołuje 
się iednak na takie fakty. których chyba nie usprawiedliwia na
wet. ll'l specyf11·zna pozycja i funkcja ,,Najstarszego żydów". 

Ale najpierw o samym Mordechaju Chalmie Rumkowskim i po
czątkach ustanowienia .. władzy" gminy żydow~kiej przez oku
panta Jakub Poznański p'Jtwierdza że Humkowski .,wpadł w 
oko' ·zeCowi 'Zarządu Cywilnego Miasta w czasie pertraktacji na 
temat wir>lkości .. kontyngentu" robotników żydowskch, któr.zy 
mieli być codziennie' do dyspozycji władz niemieckich. „Kontyn
gent · ten miał rzekomo sprawić, żeby zaniechano łapanek ulicz
nych 'l.ydów, co zresztą się nie sprawdziło. 

Jeszcze w 1939 r . w miastach .,Warthegau" („Kraju Warty") 
wladzE. niemie'.'kie na macy zarządlenia gubernatora Hahsa Fran
ka mianowały .przełożonych starszeństwa Żydów". W Łodzi wła
śnie M Ch. R1mkowskiei;: ·, iako „Aeltester der Juden . dei· Stadt 
Lod<;rh" Oprócz tego pow·iłano „Radę Starszych" w składzie 31 
oslib . Nie wiadomo. czy pierwszy skład Rady dobierał sobie sam 
Rumkowski, ale w każdym razie przyjęcie .. nomlnacji" było 
o"'"'''ązkowe. Rada ta zresztą została at'esztowana 11 listopada 
1939 r. 

W lutym 1940 r. M. Ch. Rumkowski powiadamia władze nie
mieck1F o utworzeniu nowej rady (21 o ób). Tym razem· o jej 
składzie na pewno decydował sam Rumkowski: 

Jaki był ten bliżej nieznany kierownik czy dyrektor Domu 

NR 44 (1596), 29 P AźDZlERNIKA 1988 R. 

~ierot w Helenówku ~nb. ciekawi mnie, czy był to obieikot prizy 
ówczesnej alei Kościuszki - teraz Lozowa, czy też przy ówczes
nej Racławickiej - teraz Sianokosy, w budynku opątrzonym 
wielkim napisem „Betelhaus"?), co sobą prezentował? Oto kilka 
cytatów i innych stwierd1,eń. 

„Role 1940. (przed 3 maja, kiedy to getto zamknięto - W. A.) 
W getcie wre gorączkowa praca organizacyjna. Prezes biega jak 
oszalały. Krzyczy, bije po twarzy, wyrzuca„." 

M. Ch. R,umkowskiego nazywano „Pt·ezesem". O nim 
traktowała parodia „Lokomotywy" Juliana Tuwima, znalezion:i 
po wojnie: 

„Stoi na rynku stary mężczyzna, bije od niego dziwna t~żyzna, 
k!Lżdy to przyzna!. Stoi! przeklina, prycha i sapie. Pot z rozgrza
nego · czola mu kapie. Uff, jak gorąco! Och. jak męcząco. O bi e
e ując o! Godności dużo jemu nadali. r wladzy wiele, by wszy
s:;y si!; bali. Zostal Cesarzem, wladcą Dwukroci: już irm korona 
w marzeniach się zloci. Rozdaje funkcje, posady. etaty! Sprawu.~e 
sq.dy, wsadza za kraty, tu!zieZ2 Hubów, godzi, rozwodzi. Na ra.zie 
wszystlcich nas tutaj glodzi... Nag!e - buch! Poszedt w rnch! 
Zamiast powoli, jak starcom przystoi, o latach nie pomnąc, w 
największy tlum wpada, wali po twarzy i kopie i bije.„" 

A co sądzić o wydarzeniu, które potwierdziło szereg świad
ków - m.in. Felicja Poznańska, żona Jakuba, po wojnie wielo
letnia kierowniczka Urzędu Stanu Cywilnego na Bałutach„ Mor
dechaj Cha!m Rumkowski nad grobem śwojej żony woła: 
„„.Twój Chaim jest cesarzem„.". Zaś młodzież zrzeszona w Hach
szarze (rodzaj przysposobienia rolniczego) w czasie defilady je
szcze na początku istnienia getta wznosiła ku radości Prezesa 
okrzyki: „Niech żyje książę!''. Oczywiście - ktoś ,musiał tym 
kierować. Ale ktoś, kto znał upodobania Prezesa. 

Jak się, wydaje - Rum~owski bez skrupułów wykorzy~t)'Wat 
skrnwki pozostawionej mu przez Niemców władzy. Kosztem ogó
łu. . 

„14.02.1943 r. „.Przed dwarma laty IJ.umkowski urządzil na Ma
rysinie dom wypoczynTcowy dla wyższych dygnitarzy. Czas poby
tu ustalono na siedetn dni. Na początku zamieszkali tam ludzie 
najbliżsi sercu pana prezesa. Karrnicno iclt obficie i smacznie„." 

„31.07.1944 r. „.Prezes, nie licząc się ;mpelnie z opinią ogófu: 
w dalszym ciągu hojną ręką rozdaje ~wej Tclice normalne t 

„nadzwyczajne" talo1iy żywnościowe. Kioi!d.y mu. de~egacja .. robo
tnikóu· zwrócila uwagę na tę samowolę, odpowtedztal: „Nie ba
tem sie was dotychczas, nie boję się i teraz!" ... " 

W kilku miejscach Jakub Poznański pisze o szafowaniu orzez 
M. Ch. Rumka\vskiego żvwnością na urządzanych w s;v·oim do.mu 
przyjęciach (np. z okazji„. 3-lecia utworz~nia getta!) lub .nrzy
rl'lielaniu jej bezpłatnie dla „swoich" ludzi. A \V tym czasie m
ni marli już z głodu! 

Jawi się więc M. Ch. Rumkowski jakc osobnik, ?ez:vzg~ędny. 
wykorzystujący swoje przywileje i stanowisko. Choc 1 t~ut nic me 
zabezpieczyło go przed .;mutnym kol1cen:. . . . 

„17.06.1944 1·. „.Dzie'ń. wczorajszy obfitowal w rozne sensac1e. 
Hons Biebow szalal na Batucki1n Rynku. Potui·bowal Prezesa 
tale dotkliwie, że tamten dostal krwotoku„." 

I na~tępnie: 
.,„.Prezes udal się do Gettoverw.altung z prośbą. I>'~ ~anieciia

na deportacji jego na.jbliższej rodzmy (b\'lo to 4 wrzesnia 1~44 r. 
- w. A.). Bieboio odmówil. dodal jednakże: „Jeśli pan sobie te
go życzy, to może pan im towarzyszyć„.'.'. . 

Na propozycję tę M. Ch. Rumkowsk1 podobno przystał. Dale1 
Jakub Poznański pisze: 

.. „.Eiebow odwiózl go osobiście na dworzec (przystanek kole
jowy Lódż-Radogoszcz; obecnie praktycznie nieczynny - W. A.), 
wyznaczyl mu oddzielny wagon i umieści! w nim jed~nie dw~
n!l.ście osób spośród najbliięzego otoczenia. Prez,es.a. Pozeg~a~ si~ 
z nim nawet serdecznie. Ale ledwo sią odwrocil - ppltc1anci 

1
,Schui;o" zaczęll kierować do tego wlaśnte wagonu P!zesie~lefi-. 

ców, tak że ostatecznie znalazlo się tam prz:eszlo osiemdziesiąt 
osób.„" . 

,Jak widać - J. Poznański. ocenia M. Ch. Rumkowsk1ego zna
cz.nie surowi.ej, nie wdając .się. jak A. Mostowicz. w U\?arunk~
wania psychologiczne. I właściwie .c.hyb'.1 racja. bo naj1stotme3-
s;!e są rzeczywiste efekty. Czy obeJmuJąc tę dwuz!laczną !un-. 
keję M. Ch. Rumkowski myś.lał ~ sobie. czy. o swo~ch wspolto
\varzyszach ni~doli? Chyba się mgd~ tego m.e ?~wiemy. . 

r jeszcze dw!c uwagi. Nie ba.rdzo. wiem, na Jak1e1 P?d.staw1e .A. 
Mostowicz pisze, że ,.z getta lodzkzego pozostało prze~iez prz11 zy
ciu kilkanaście tysięcy Żydów" skoro liczbę ukrywaJących się ~o 
wyzwolenia Lodzi J. Poznański podaje na nieco ponad 800'? Czy~
bv chodziło o Jakieś grupy wywiezione z getta, których los ~1ę 
jednak nie dokonał, a jeśli tak, to jakie grupy i dokąd wywie-
zione? . , „ . . 

Po wtóre: 28 lat od I wydania „Pamiętmkow J. Po~nansk1e.go 
· to chyba wystarczający czas, by rzec~ wznowić. Bo o t~e parnie~ 

tam - nie dokonano tego i stąd. „Pamiętnik" sta,ie się powoli 
białym krukiem. Czy słusznie? 

W. AFELT 
P.S. Hans l3iebow był szefom „Gettovenvaltung" c~yli Zarządu 

(niemieckiego) Getta, Stracony z wyroku sądu polskiego w 1946 
roku. 

ZAPRASZAM DO MNIE'! 

„Odgłosy" otrzymuję sporadycznie,, zależy to przede 'A'.sz~stkim 
od socjalnej, gdyż przebywam w Pansl:\':'owym Domu Op1ek1 Spo
łecznej w Łodzi, przy ul. Przybyszewskiego 255/267 przy ul. Lodo
wej. Otóż przebywam tu już 1,5 roku i niejedno mogłem zauwa
żyć w pracy ludzi tu pracujących. 

Nie mogę tego zrozumieć, że zamykają szpitale z braku per?o
nelu A tu jest go nadmiar. Nieraz naliczyłem 6 sprzątaczek 1 6 
pielęgniarek oraz sekretarkę, na naszym oddzia!e„ Jest na tym 
oddziale 60 pensjonariuszy, dużo leżących, i;irueJ . c~o~zących. 
Teraz w czasie urlopowym przychodzą 2-3 p1elęgmark1 1 sprzą
taczki i dają sobie radę. Gdy ich jest więcej to tylko do to
warzystwa tym, co pracuju a praca zaczyna się o godz. 7 ra~o. 
Tak przychodzą. Najpierw herbatka 110. i ploteczki, a ? 7.4? 1dą 
do pracy. Po wypiciu herbaty i wypaleniu iluś tam pap1erosow. a 
prawie kaź.da pali I to w k>u·chence i w gab1necie (a la pakamera). 
o wpół, do dziewiqtej sniadanie. i:tiektóre ~prząt~czki, gd3;" rozi;o: 
szą jedzenie, maj<i. w zębach papierosa, mby w1ell~a pan_1, co J~J 
wszystko wolno. Po śniadaniu, gdy się obrządzą. siedzą 1 gadaJą .. 
popijają herbatę i te papierosy palą. Nas wszystkich mają za 
głupich, tylko one są mądre. 

Raz jedna tamtego re>ku przyszła do mojej sali i od progu po
wiedziała: - a co tu ::a bóżnica. Następnym razem - a co tu 
z1t burdel. 

Obiad jest B,30; 1 :i.45. Gdy jest coś dobrego - to leps:i;e .ką
ski oddzielają do małego ga.r.nka i do piecyka, albo obs'kubuJą 1 ta
kie obskubane nam dają. W 1987 roku· talerze myła pensjona
riuszka z chorą nogą (napuchnięta). Widziałem jak w kuchence 
przewijała tę nogę. 

Za piętnaście trzecia wszystkie pan·ie wychodzą po ciężkiej pra· 
cy. Koszyki lub reklamówki mają wyładowane. 

Gazety dostajemy jal~ kiedy. W sobotę nie dają, aż dopiero w 
poniedziałek. W sobotę 1 niedzielę muszę sam kupować gazetę 
z: programem TV. Dużo jest u nas chorych umysłowo. Nie mogę 
wyjść z pokof u, gdri: taki chory wywraca wszystko do góry no
gami. I to ma być dom spokojnej starości. 

Bytem dwa razy w dyrekcji z pretensją. Ale oni zwlekają. 
Mówią, że niby ja mam jechać do Warszawy i śmieją się z tego. 
. Gdyb;-,· tale rtdaktor przyby! do m:i.ie jako znajomy w odwie
dziny, tak 0- godz. 7 ranc. to by miał artykuł na 2 strony „Odgło
sów". I przekonałby się, jak tu jest w takim Pa1'lstvl'Owym Dom~ 
Opieki Społecznej ..,.-- po r;aszer.1u wyka1'tcz:ilni. Wszystko by Sltt 
wydało. Zapraszam ~ercieczni·2. De:póki tu jestem. 

L.D. 

PIŁKA NOŻiNA, I~WL.\'IY I GOI,ĘEIE 
ę>g•+ę-www Pil 

' W nawiązaitiu do notat·ki zamieszczonej w „Odgłosach" nr 38 
z 17 worześnia 1988 roku, upr.zejmie wyjaśniamy co następuje: 

Tematyka sygnalizowana przez Bolesława Lipnickiego - szefa 
pro<lukcji odJewni „Wifama'', mie~zkal1ca Widzewa-Wschodu 
była już w latach ubiegłych poruszana na łamach prasy i oma
wiana na zebraniach środowiskowych z lc·katorami. Dlate.go też 
p-:>zwol'my sobie krótko przedstaw'.ć sprawy związane z pow-

. stawaniem terenów rekoreacyj.no-sportowych i info,rmadę na 
temat gołębi na .osiedlach Widzewa-Wschodu. 

Kompleksowy projekt budowy osiedli na Widzewie-Wschodzie 
(min. terenów rekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży) 
był wyłożony do konsultacji społecznej przyszłym mieszkańcom 
osiedla (ctłonkom oczekującym) o.raz dyskutowany i opiniowa
ny '\v wielu komisjach (w tym Komisji Inwestycyjnej Rady 
Spóldzielni reprezentującej interesy ~rzyszlych lckatorów) i z~s· 
połach rzeczoznawców. A zatem - naszym zdaniem - ustale
nia zatwierdzone w projekcie budowy nie bybr bezmyśJnqni de
cyzjami. \V zale:i'ncśrl cd przeznaczenia terenów zostały c::ie 
zgodnie z wymogami w trm zakresie odpowiednio dostcs·owa
ne do spełniania określonych pot.rzeb. Teren - plac prze.a blo
kami nr 321, 327 i 326 został po·kryty dywanikiem asfaltowym 
i prze~naczony ze względu na jego położenie (blisko budynków) 
ja,ko plac zabaw dla najmłodszych dzieci. Niestety, żyde nie 
pO<trwierd?i•·,., •»łU"-"illcści iych z:tł"żeń .N~ pl::i.cu tym mło:lzie2: 
grała w piŁkę nożną. Zdarzały się również przypad1ki wybija· 
nia szyb w oknach Io.katarów. 

Na wniose•k mieszkańców or~ana samorządowe spółdzielni w 
1984 roku podjęły decyzję o ustawieniu na tym clacu gazonów, 
które uniemożliwiałyby jedynie grę w piłkę .jako szczegć-lnie 
uciąt!iwą nie tylko dla seniorów zamieszkałych \V budyn1i:u 3n 
(najbliżej położony obok Ómawianego placu). P.rzyjęto założe:;ie, 
że plac ten (po ustawieniu na nim 1.1azonów) może spełniać ro
lę terenu zabawowego (do !!ier cich~·rłi: nn. malow;inie na r!:
falcie. gra w klasy. skakanki itp.), ?lc nie uciążliwego rlh 
mieszkańców. T taikie przeznaczenie olf'Cu jest do ·dnia dzi~ie.i
szego, zi-ś mieszka1ic,v nie wyr?żoja <f.'rdy .na zmianę jego oł:ec
nej funkcji., gdyż zakładaja. iż wróc'iłcby wszyst·lro do stanu 
poprzedniego. 

Po ustawieniu gazonów w 1984 r„ kolejno w ciągu trzech 
lat. sadllone w nkh były kwiaty. Niestety. nieznani os-Obnicy 
wyrywali kwiaty i wybierali ziem~ę próchniczą z· e:a·zonów. Dla
tego te! zaprzestano dokonywania w nich nasadzeń kwia0tów 
wychodząc z założenia. że będzie to syzyfowa praca, zaś koi17.'tv 
eksploatacji (ponoszą je lokatorzy). w pozycji utrzymanie czys
tości i zieleni. będą wzrastały nie dając mies1kańco111 s~oso\"4 

nej rekompensaty. A zatem l?"azonv bęcla ~tikcesywnie wypeł· 
niane zie.n\ią i zostanie posi.ar.a w nich trawa. 

Nawiąrując do drugiej '· "rz~::lst.awionych w notatce spraw 
wyjaśniamy, że pionowe ciągi wentylacyjne są przeczyszczane 
przez komi.niar;iy. Dotychczas lokatorzy budynków nr 325. 326 
i' 327 nie informowali w admini.stracji osiedla im. B Chrobrego 
o bra!ku drożności ciągów wentylacyjnych. A zatem za waszym 
pośrednictwem prosimy Czytelnika o telefoniczne skontaktow~
nle z kierownikiem administracji osiedla: tel. nr 48-01-lł l:.i·'.:l 
osobiście pawilon 130, ul. Cwiklińskiej 22, piętro I, pokój 7 -
celem błiższeg·o określenia. w którym budynku (klatce schodo
wej) są nieczynne kominy wentylacyjne. Z rozeznania poc~ynie>
nee:o przez pracowników administracji osiedlowych wynika, że 
dzikie itołębie jakkolwiek są spotykane, to je<lnak nie są zb,·t 
liczne. Ograniczanie populacji tego gatunku na osiedlach Wi
dzewa-Wschodu nie zmieniłoby 1sytuacji, gdyż inne ptaki test'() 
itatun:ku przeniosłyby się na to mieisce z innvch rej-onów LodzL 
Zastanawialiśmy się r6wniei nad koniecznością podej.mowani'ł 
działań w zakresie likwidacji tych ptakńw. rllate(!O też nawia
z<i,!iśmy w prz~dmiotowei sprawie kontakt z KatPdra Ornitolr~H 
Wydziału Bio1ogii i Nau•k o Ziemi Uniwersdetu Łódz}tieito i To
warzystwem Opieki nad Zwierzętami. Z infnrm::icii ' one·•fat'lwi"
nych nam przez specjalistów wynika. że jak~kolwiek inl"erenc.ioi 
ze strony ludzi w liczebność tej populacji iest, z uwagi •na prze
pisy obowiązując.e w tym zakresie. niemożliwa. 

mon" WIESŁi\W "'Y~OW""1'. 
RSM „Bawełna" 

REDA~CJA - CZYTELNICY 

AUTOR Plł.ACY „Trzeci, pierwszy, drugi" nagrodzonej 11rzecł 
laty przez „Politykę", Łódź. Autor, który proponuje redakcji 
publi'kację swojej pracy, która wcześniej nie w~ta!a zamówio· 
na przez redakcję, czyni to na własne ryzyko. Żadna redakch 
nie bedzie zainteresowana. szukaniem pracy. której· treści nie 
zna. Musi pan sam podjąć się tego truc'łn. To sprawa pietwsza. 
Druga - organizatorzy konkursu na ogół zastrze!!ają sobie or::i
wa do druku prac nar;ro<lzonych. Sprawę tę muc:i pan znów 
sam rozst.rzygnać z oritanizatorami konkursu. J;>k widzi pan z 
te~o. cała sprawa nie jest taka prrlst::i. a my nie wiemy, cz'' 
iakiekolwiek starania przyniosą iakiekolwiek korzyści n::isz,·m 
Czytelnikom. Pro.oonujemy - po brostu zaoi:iś~ do pisania. ;e
śli ma pan coś do powiedzenia. T na przyszło~ć - za\vs.ze za
chować kopię. Pozdrawiamy i dzi~kujemy za pozcl•rowienia. 

JAN NOWAK, Łódź. Nie możemy spełnić pana prośby. Nie 
zajmujemy się oceną pracy telewizyjnych prezenterów. Pronę 
się z tym zwróci~· do telewizji. Tstnie.ie tam specjalna komórka, 
która się ·tymi sprawami zajmuje. Telefon c;lostanie pan nie
wątpliwie w Łód1.1'kim Oś·roc·ku Telewizii Polskiej. 

JAN KSIĘZNIAK, Koluszki. Dziękujemy za przesyłkę. Temat, 
o którym pan pisze interesuje nas również. Przy jego opraco
waniu skorzystamy z pana listów. Trzeba jednak poczekać. 

AURELIA JEZIORNA, Łódź. Autor dziękuje za list. Jest za• 
chwycony, że udało się pani wszyg.tko zmieścić na półtorej ka·r· 
tce. Ogromny postęp. Tylko tak dalej. życzymy powodzenia. 
.Jeśli choditi o meritum sprawy - pozostaje przy swoich po· 
gląda<:h. Pozdrowienia. . REDAKTOR DYŻURNY 
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Na Twój telefon czekają redaktorzy: , 
27. października - DA'RIUSZ DOROŻYŃS[{1I 

godzina 10-15. 
3 listopada - AIN•DRZEJ GĘ'.BAR·OWSKI 

godzina 10-15. 

Relacja z dyżuru przy telefonie z dnia 20 paź
dziernika 1988 roku. 

Pierwszy zadzwonil pan Czesław Kaszubski. Jeg.o sprzeciw 
bu,dzi jesienny zwyczaj palenia liści. Właśnie takie ognisko pło
nęło tego dni·a w odległości 15 m od bloku i w mieszkaniach 
śmierdziało spalenizną. Próbował sprawdz:ić, czy jest to zgodne 
z przepisami, ale specjaliści od ochfony środowiska ,nie potra
fili na takle pytanie odpowiedzieć. Zdaniem Czesława Kaszub
skiego łatwiej jest spalić niż zakopać. Może wątpliwości nasze
go Czytelnika rozstrzygnęliby strażacy? 

Cze.sław Kaszubski wyraził też niezadowolenie, że w „Odgło
sach" poświęca się całą stronę, a niekiedy i więcej, ogłosze
niom. Jego uWlłgi przekazałam kierown~ctwu redakcji i zosta
łam Upoważniona do Wyjaśnienia, że I to jest maksimum, na ja
kie „Odgłosy" mogą sobie pozwolić w publtkacji ogłoszeń. Dzię
ki nim możemy podołać rosnącym kosztom drUku i papieru, a 
jednocześnie czujemy się w obowiązku dawania Czytelnikom 
·ciekawszych materiałów_ do czytania. W tym numerze '; dajemy 
nawet 4 strony ogłoszeń, ale w tej samej cenie pisma i poza 
jego · . 16~stronicową objętością. Chcemy dalej lść taką właśnie 
drogą. Czytelnicy i Klienci powinni być z te,go zadowoleni. 

Tadeusz Walczak w imieniu podreżnych korzystających z 
dworca Łódź-Kaliska zwraca uwagę na niebezpieczeństwo w. 
ruchu, jaki tam panuje. A przy ruchu, jaki będzie panował w 
Swięto Zmarłych niebezpieczeństwo to wzrośnie. Potrzeba tam 
wyraźnego 01Lnakowania przejść. aby i piesi, i kierowcy w~dzieli 
jalk: ·się w tym trudnym · mi0ej:s.cu poruszać. 

Witold Sok6ł przedstawił kilka spraw. Zaciąf od tego, że jut 
wielokrotnie zwracano uwagę na praktykę klu.bów wojskowych, 
takich jak .warszawska Legia czy wrocławski Slą.sk, które upa
trzonych pi~arzy biorą po prostu do służby wojskowej. Prak
tyka taka musi budzić sprzeciw, gdyż stawia te klu.by w u
prwwilejowanej sytuącji. Witold Soki;ł proponuje. aby zwolnić 
piłkarzy od służby wojskowej albo żeby. 04bywali tę służbę w 
takich klubach. jak choćby łódzki Orzeł. 
Następnie Witold Sokół poskarżył się, że choć ma w pobliżu 
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domu 7 kiosków Ruch, tO nie może trafić na „Przegląd Tygod
nowy" i „Wprost". Słabość .w pracy kolportera prasy Witold 
Sokół widzi w monopolistycznej sytuacji tego przedsiębiorstwa. 
Pyta, czy nie byłby czas na konkurencję? Chyba tak, tyllko chę
tny<:h nie widać. Oczywiście propozy<:ję, aby „Odgłosy" wzięły 
Ruch w ajencję traktujemy jako sympatyczny dowcip! 

Wilt<>Ld Solkół proponuje też, aby poczita zgod2'ńła się na przyj
mowanie prenumeraty miesięcznej. Piisma drożeją. Gdy kt·oś 
dużo czyta, to opłaty winoszone nawet co pół roku stanowią 
spory wydatek. Nie każdego na to stać. Jest w tym sporo ra
cji, ale poczta i tak niechętnie zajmuje się prenumeratą, więc 
nie wiem, cz.y zainteresuje się tą pro.pozy<:ją. Isitnieje możli
wość założenia sobie tec~ki w ki0osku Ruich.- Wtedy nie trzeba 
płacić premumeraty za cały rok lub pół roku. 

Nasz Czytelnik korzysta z opieki lekarskiej profesora W AM. 
Co jakiś czas dostaje skieTOW8lllie na zabiegi do porad.ni reha
bilitacy)nej przy ul. Krawieckiej. Tam musi go przvjąć leika'l"z, 
aby potwierdzić iasad111ość skieriowania. N.a t<> Witold Sokół 
musi czekać nie<raz i cały miesiąc. Dziwi go talka praktyka, bo 
wygląda to ta'k, jaikby opi.nia .profesora me.dy<:yny nie wystair
czała b:vć molźe absolwentowi tej uczelni. Czy nie za dużo h.i<u
rokracji? 

- Gdzie jest tom II i III historii Łor'ł,zi pt. ,,Lódź. Drz:ie
je miasta" - pytał Leonard Dorabiała. Zasie.Etnęłam infonnac ii 
u Barbary Matu.szak z łód:vld~o oddziału PWN. · Otóż w gr1wl
niu 1988 rOlku ukaże się drugie wyda.nie tomu T. W roku Hl91l 
- tom III, a tom II prawdopod1obnie w 1991. Pisaliśmy jr.iż 
m:esztą o tym w nr 30 „Odgłos&\v" z 23 hnca 1988 r. 

Pani 'A.B. pr-0siła, aby nie poda1w.ać jej nazwis·ka. Jej 21da
niem potra·fimy wie•le narzekać na rząd i wład1ze, a nie po.tra
fimy dobrze robić te.go, oo do nas należy. Oto przykłady. Na 
Widizewie jest omentar~ komuna1ny Zarr-z:ew. Ludtzie przecho<:lzą 
przez je2.ldlnię w miejsoo n.adbairdziej dla siebie dogodnym, ale 
pasy - bez sensu - wymalowanQ duż<> dalej. Czy nie m.ożina 
tego slkorygować? KieTowcy nie przesf:Iizeii:ają linii ciąE(łej na 
jez<:lniaich. je:?xlżą jak piiraoi. Co ina to milicja dToitowa? Może 
oderwałaby się od ratda·rów i popatTzyła uw117.niej po uli·cach? 
Byłv kie<lyś maszynki do klrojenia wedlin. Komv" przeszka
dzały, bo zn.ilk.nęły. Dlaczego? Paini A.B. jechała z Wa,rszawy d-o 
Łod'Zi. Wsiadła clo pociągu. który był hrudny. brakowało 'V'Orlv 
w ubitka·cjaieh. Kto zaiwinił, bo przecież nie 10asażerowie? W 
Łodzi jechała brudtną taksówką nr boczmy 4268. Zwróciła uwa
l1:ę kierowcy, który na to odpowiedział: - Dla holiotv nie bę
n-ę SJp!'Zafal! Co na to nowie Zirzoeszenie Prywatnego Hand1~u i 
Usłu1? Też jesteśmy ciekawi! • 
, - Czekam na przY21t1anie mi telefonu od Hl75. rok;u - po
wierlział Ma.rek Closze'IJl.1!.9ki. Nas.z Czytelnik miesz'ka przy ul. 
22 Li'l)Ca 53/57. Wydawał-oby się. że w śródmie.ściu. chociaż for
malnie to już Polesie, ńie ma takich kłoootów ia.k na peryfe
ria•ch Łodzłi. Sądzaoe z przykładu Marka Ciszew.,,'kieE(o i tu sa 
kłopotv. Urząd Telekomunikacji przvsł<ił iuż kilka ni·sm w łf~i 
snrawie. ale telefonu nie ma nadal Porlobno l:>Pdz-ie w 1990 
roo'ln1, gody pan Ci1S1Zews'ki będzie obchodzi~ 15-lecie z-łożenia ipo
d11nia. 

Pm S. z Parianic prosił o dyi.~·krecje, e;odyż i · sporawa )~~t 
,..,;e"ihvt ;„.ona. W PabiJa,ruicach wvbudiowarnfl osiedle im. Piotr11 
8/kr-,.,..~i. Przv -,,.k.a,zii p01Wstały mllE(azynv, iktórP p0buonoW""rtO 7. 
myślą, że mQżma je będzie p;zeksmakić w 13 garaży. Do tej 
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pory tego nie ?Jrobion<>. Dlaczego? Teraz chodzą słuchy, że są 
to gaTaże dla msłiuiJonych mieszkańców Pabianic. Jak się takich 
będzie szukać? Zdaniem p.a!lla S. - to nie jest najlepStZe roz
wiązanie. Co na to władze miasta Pabianic? • 

Przy oka.zji druga sprawa z Pabianic, więc i ta sama prośba 
do władiz miasta o wyjaśniie.nie. Przekazał ją pan A.M. N:t osie
dlu im. Milkołala Kopernika w 4 blokac;h jest zimno. Dla i.eh 
ogrzania trzeba pospawae rury, ale nile ma ... gazu. Spawacze 
czekają na gaz, a lud:zie marzną. Zbliżają się chłiody. Ozy nri'k•ogo 
to nie o'bchocfzi? . 

Anna Dobrowolska ipowró.ciła do s·prawy, o której pisaliśmy 
już w „Odigł.osach':. Chodzi o Wiadukt przy al. Włólroiarzy. Kie
dyś można było · przechod·zić przez tO'I'y. w re~onie uliocy Sre
brzyń.skiej. Ter.az trzeba wiaduktem nad torami. Ale stan wia
duktu .jest taki, że ani ludzie starsi, a.ni matlki z dziiećmi ·pc~<o
nać !!o bez obawy o llldTowie nie mogą. Naodchodz:i zima, a z 
nją śliU(awice. Czy ktoś zainteresuje się sprawą w.iaduiktu? T~·le 
mówi się o trosce o c'Zło'Wlieka. Stan wiadtuMu przy al. Włćlk
niarzy temu pr;zec.zy. 

Miron S. - prosił o 11'\iepodawa:nie nazwiska - zrwraca nam 
uwagę, że w naizw.aieh :niemieckich w pubLi•kowany<:h artykułach 
były niestety błedy. Przepraszamy! Możemy jedynie na usp.ra
wiedliwienie napiis:ać, że cvkl pro<:lukcyjny w Prasowych Zakła
dach Graficznyich jest taki, że w poniedziałek i wtorek spływa 
więlkszość materiałów, co ipowod'uje, 7e k.or:e:kta nie zaws7e jest 
w stal!ltie wyłapać wszystkie bł.,,riv. Kierownictwo redakcji za
pewnia, że w pororumieiniu z PZG rpodejmie sfairania, aby stan 
ten poprawić. . 

Pani A.K. ~ nauc:zycieJ•ka z :zaiwodu - skarży się na pf!'le
ładowaine programy i podrę-ozniki. Jej WI11Uik: chodzi do 6 kla
sy s~koły podistawoiwej i 111ie jest w stanie opa111ować tego, co 
się od nieg<> wymaga. 'Je.i Z'daniem: - po pieTWisze - trzeba 
uczyć korzystania z ehcyklopedii. Po drugie encyklopedie 
muszą być dostępne da.a każdego. Po trzecie - IPOra =ienić 
progTamy. Popieramy, choć zdajemy sobie sprawę z. trudności 
z.reali.zowania tak prostego programu. · 

Panu C.D., który jest też stałym czy.telnikie.m wileńskdego 
„Czerwoine~o Sztandaru" wyjaśniamy, że w piśmie tym o pi
sov.mi litewskiej polskich nazwisk pisał Jan Ciechanowicz, a 
„Od!!łosy" informowały o tym ·W nr 43. 
Pełne kosze i śmie.tnifilci też nas denerwują. Ale nie- MPO. 
Nasz st11ły CzytetnLk, pan R,D. po.skarżył się 111a ROM nir 6 na 

Bałutach. Pan R.D. mieszka przy ul. Zachodniej 25. · w· pod
wórku zasadzono mewy i drzewka, postawiOi!lo ławeczki. ROM 
nr 6 wszy·stko to zmis;zozył i kładrie płyty. Na miejscu ogródlka 
bedzie... pal"king. Ponoć :z.?:od:ził się na to · Komite.t Osłeidl<>wy, 
ale ten mieści s~ przy ul. Rybnej, a mieszikańców z Zachod
niej 25 nikt nie pytał o ?Jdianie. Czy tak morna postępować? 

Jerzy Radłowski i im.ni miernkańcy ulicy Zielonej między uli
cami Hu.tora a żeli.gO'Wskie.g-0 pytają, po co wymieniano płyty 
chodnikowe. które były dobrze położone, a teraz są nołożone 
fatalnie. Już się parę osób przewró<'ilo. Miasto w wielu miej
scach r<Wkonuje sie i tak zostawia. Widać takie są plan:v. 

Jeden z Czytelnik6w zapytał, dlaczego od daw"'<t nie było 
felietonu soortowe110. O<lpowioadam: z _,,,.,,,.ori11 t•"t~::iu feliet-o-
nist!ri. Już bedzie! J·uż po.urlopie. · · 

BOGDA MA.UEJ • 
'oddalam się po. czterdziestu latach 

.........._ ata sześćdziesiąte naszego stulecia 

I 
były okresem, kiedy obywatele 1

' · państw zachodnich, a zwłaszcza Sta-
nów Zjednoczonych zdali sobie spra-

1 I wę, że komercjalizacja życia nieu
chronnie prowadzi do zwyrodnienia 
jednostki ludzkiej i utraty człowic-

dawać dowody lojalności przez bezczeszczenie gro
bów, kapliczek przydrożnych i niszczenie krzyży. 

„Rasowego" satanistę poznać w tłumie łatwo. 
Obowiązkowym elementem prderoby jest czarna 
kurtka, najczęściej ze skóry, naoijana ćwiekami, 
z umieszczonym na plecach wizerunkiem diabła 
lub kozy symóolizującej szatana. Sataniści, któ
rych nie stać na „sk6rę". noszą kurtki ze skaju 
lub teksasu. Także trzy lub cztery szóstki i ry
sunki gwiazd kabalistycznych mogą zdobić ubra
nie wyznawcy szatana. Ale najbardziej znanym 
symbolem jest odwr6cony krzyż noszony jako 
medalik albo rysunek lub haft na ubraniu. Do
pełnieniem wszystkiego mogą być ciężkie buty 
typu wojskowego i rękawiczki 2l obciętymi pal
cami. 

Rozmowa z MAIRIĄ MIKOSZ, osobą, której formalnie nie ma. 
. 

- Według biura ewidencji bistego, a ja ciągle bałam się - Z czego Pani żyje? 
ludności, oby:watelka .. Milria zemsty, nie chcąc okazać au- _ r 

Mikosi nie istnieje. ' Według tentycznej metryki urodzenia, , . - Z ludzkiej dobroci. ' Na 
ZU~~u„, ~,s.oba iaka, mnu11 u "'tjpminęłam ten obywatelski obo- , szczęści!'! są jes.zcz~ lu?zie, któ-
doli:ttmentowania iłwudzie'!tu · wiązek. . rzy podadzą r~kę takiemu ko-
siedmiu lat uczciwej pracy, nie · muś, kto nie ma ani. emerytu-
ma prawa do emerytury. - Skutecznie omijała go Pa- ry, ani kartek na m~ęso. 
Ma·ria Mikosz nie otrzymywa- ni przez dalsze czterdzieści ht, 
la kartek na mięso, cukier, nawet kiedy minęło potencjal· - Czy utrzymuje Pani kon-
~ąkę, masło, itd. Proszę więc ne zagrożenie. takty z rodziną? 
udowodnić, że Pani żyje? 

- Tego nie ·potrafię dowieść 
od co najmniej czterdziestu lat, 
ponieważ od wyzwolenia llie 
rn;;im dowodu osobistego. For
malnie - czego wielokrotnie 
dóśw\adczyłam - nie. ma mnie 

na tym świecie, . chociaż żyję 
już sześćdziesiąt pięć lat i cie
szę się dobrym zdrowiem. 
Można mi tylko wierzyć na 
słowo. 

- Najpierw postępowałam 
tak z konieczności, a później 
z lęku przed podejrzeniami. 
Wkrótce nastały przecież cza
sy chorobliwęj nie:ufności, kie
dy,.. wystarczył cień podejrze
_nia, żeby nie wrócić do dom11. 
Zresztą, nauczyłam się żyć be.z 
dowo,du osobistego. 

- Jak to się robi? 

- Trzeba żyć cicho, nie u-
- .estem skłonny dać wia.- pominać się o swoje prawa, 

rę, ale obawiam . się, że urzl)•l- unikać urzędników, wieczorami · 
nik6w tak łatwo Pani nie nie wychodzić na ulicę. Od 
przekona. · · pewnego wieku, przepustką są 

- Dla urzędnika państwo-
wego człowiek bez papierka 
jest . nieważny. Mam na to 
wiele przyJ5ładów. 

- I co wtedy? 

- .Zawsze pozostaje krzepią
ca myśl, że jeśli umrę, to na
wet bez tych bardzo ważnych 
dokumentów muszą mnie za-
kopać. · 

- Nigdy ni!? starała się Pa
ni o wydanie dowodu osobis
łeg«?· D~czego? 

-:- Po wojnie pracowałam w 
• Urzędzie Bezpieczeństwa Pub

licznego na Rzeszowszczyźnie. 
Moim zadaniem było tropienie 

. leśnych oddziałów i zakonspi
rowanych w · mieście agentów 
Ukraińskiej Powstańczej Ar
mii. Często chodziłam do lasu 
przebrana za Ukrainkę. Kiedy 
zaczął .mi się palić grunt pod 
nogami, wyjechałam do Łorizi. 
Miałam wtedy · kenkartę W'!•
stawioną na moje prawdziwe 
nazwisko, ale obawiając się 
poszukiwań . i zemsty UPA, 
przybrałam zmyślone nazwisko 
- 'MikQSZ. · Odmłodziłam się o 
rok, zmieniłam też imiona ro
dziców· i miejsce urodzenia . 
Panował po.wojenny chaos, bez 
specjalnych przeszkód wystara
łam się więc o tymczasowe 
świadectwo tożsamości wyd :i.ne . 
na nowe nazwisko. Nieco póź-

. niej, kiedy ustanowiono obo
·wiązek posiadania dowodu oso-

·14 ODGLOSY , 
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siwe włosy Na przykład pod,
tzas stanu wojenriego. nie wv
legitymował · mnie żaden pa
trol, chociaż zdarzało się cho
dzić do pracy w czasie ulicz
nych zamieszek. 

- Mimo · braku dowodu oso
bistego, bez problemów przyj
mowano Panią do pi;acy'( 

- Zupełnie wysta~czała le
gitymacja ubezpieczeniowa. 
Tylko w jednym przedsfębior
stwie; gdzie zasłużyłam na o
pinię hardzo dobrej pracowni
cy, dosięgnął mnie obowiązek 
wpisania w dowód adnotacji p 
zatrudnieniu. Wprawdzie dy

. rektor i kadrowa robili wszy
s ko, żeby mnie zatrzyma.ć w 
zakładzie, ale przepisów nie 
przeskoczyli. Musiałam się 
zwolnić. 

- I bez wstrętów - zatrudnić ' 
się w innym zakfadzie, który 
t;ierpi na brak . rąk do pra
cy. 

- Oczywiście. Dopóki czło
wiek jest .silny i może ciężko 
pracować, jego dokumenty są 
mniej waż1.1e. Ja pracqwałam 
znacznie dłużej 'niż przewidu
ję ustawa.' Ale kiedy przycho-

,_dzi starość i człowiek przesta
je być potrzebny, wtedy nag
le okazuje . się, że bez jednego 
papierka łati.vo umrzeć z glo
du. Os:l chwili . przejścia na 
ęmeryt:urę,, ą · minęło już osiem 
miesięcy, nie'. dostałam z ZUS 
ani grosza. 

' . • • 

- Przed laty korespondowa
łam z siostrą, ale nasz kon
takt urwał się. Później, kiedy 
zmieniłam mieszkanie, siostra 
poszukiwała mnie przez biuro 
meldunkowe i Czerwony Krz:vż . 
Dostała odpowiedź, że Maria 
Mikosz nie żyje. 

- Od trzydziestu lat miesz
ka Pani w kamienicy na Wi
dzewie. Pani nazwisko figuru
je. w spisie lokatorów. Domy
ślam się, że były perypetie z 
zameldowaniem. 

- Wcale nie jestem tutaj 
zameldowana, nawet nie stara- · 
łam się o to. Wystarczy, że ter
minowo płacę czynsz, dobrze 
obchodzę się z sąsiadami, k!a
niam się dzielnicowemu. 

- Kiedy trudniej żyło się 
bez dowodu osobistego 
dawniej czy dziś? 

- Teraz w urzędach jest 
taki gąszcz przep1sow, że zu
pełnie nie widać w nim czło
wieka. Złożyłam w ZUS-ie ca
ły plik świadectw pracy i in
nych wymaganych dokumen:. 
tów, ale nie wypłacą mi eme
rytury, póki nie zobaczą mo
jego dowodu osob.istego. 

- Tej 11rzeszkody już Pani 
nie pokonała? 

- Musiałam poddać się po 
czterdziestu latach. I wtedy do
piero zaczęły się korowody, bo 
żeby uzyskać rozma~te za
świadczenia potrzebne do wy
stawienia dowodu osobistego. 
często trzeba wylegitymować 
sie„; dowodem osobistym. By
łam załamana. W beznadz:ej
nej · sytuacji pomogła mi do
piero Prokuratura Wojewódzka 
w Łodzi, a szczególnie· proku~ 
rator Jacek Rządkowski, któ
ry ogromnymi staraniami u
dowodnił wreszcie istnienie 
Marii Mikosz. 

Rozmawiał: 
ROMAN KUBIAK • 

• czeństwa. Na fali pacyfizmu zaczęły powstawać 
różne grupy i organizacje młodzieżowe wyraża
jące bunt przeciwko instytucji państwa, jego pra
wom i ówczesnemu systemowi wartości. Wsród 
wielu związków zawiązywały się grupy o cha
<akterze okultystycznym. magicznym. parareligij
nym. 

Anton Szandor Lavey, były żołnierz USA zało
· żył w 1966 roku w San Francisco -nąjbar~ziej 
znaną organizację satanistyczną - „Kościół Sza
tana". Lavey jest autorem trzech książek: „Bi
blia satanistyczna". „Kompletna czarownica", 
„Rytuały satanistów". Transponował w nich treś
ci religijnych tekstów źródłowych. zastępując np. 
słowo „Bóg" słowem ,szatan". Głównym założe
niem satanizmu jest kult zła i grzechu. jako je
dynej możliwości przetrwania we współczesnym 

DZIALAWOśC 

Jeżeli nie liczyć chuligaństwa. wanda.lizmu l 
narkomanii, jako przejawu działalności. to jedy
nym obrzędem rytualnym satanistów jest czarna 
msza. Odprawiana jest w „kaplicy", którą może 

Uwaga! O tym warto wiedzieć, aby móc ·ustrzec dzieci przed wynaturzeniem. 

Co to jest satanizm i kim są :sataniści? _ 
sw1ee1e, który został stworzony przez szatana dla 
ludzi agresywnych, brutalnych i grzesznych. 
Kwintesencją stosunku satanizmu do kościoła są 
czarne msze - bezczeszczenie obrzędu mszy 
chrześcijańskiej. 

SKĄD SATANIZIM W POLSOE. 
Potrzeba identyfikowania się z idolami, połą

czona z chęcią wyodrębnienia się z tłumu, powo
duje, że polska młod;ież wzorem zagranicznych 
rówieśników tworzy podkultury typu punk, skin
-head, białe sznurowadła czy wreszcie sataniści. 
Ci ostatni rekrutują się najczęściej spośród fa
nów krajowej i zagranicznej muzyki rockowej, 
zwłaszcza heavy metal i -:jej odmian: satanic me
tal i black metal. Ta muzyka, jej specyficzuy 
rodzaj, może powodować u słuchaczy prezento
wanie skrajnych postaw I zachowań. Także atmo
sfera koncertów, sztuczne ognie, świece dymne, 
charakteryzacja wykonawców wywołuje u mło
dych słuchac~ potrzebę utożsamiania się z auto
rami widowisk. 

Wzorce zachowań, ubioru, symboliki, sataniści 
w Rolsce zaczerpnęli z zachodnich czasopism mu
~ycznych, okładek płyt. Wzorców dostarczają 
coraz częściej swobodnie docierające do naszego 
kraju publikacje satan1~tyczne, w tym filmy wi
deo. Także prasa polska zdaje się „nadrabiać 
opóźnienia" w tej dziedzinie . 

SĄTANISTA - KTO TO TAKI? 

Pochodzenie syołeczne polskich satanist6w sta-
nowi przekroi wszystkich środowisk miejskich. 
Wśród tej grupy są dzieci z rodzin inteligen.::ji 
naukowo-tech11icznej, nauczycielskich. robotni
czych, kadry zawodowej Wojska Polskiego, a 
także osób przebywających za granicą. Wiek sa
tanistów waha się od 15 do 20 lat. Jest to naj
c r.ęściej młodzież uczęszczająca do szkół ~rednich. 
W sporadycznych przypadkach należą uczniowie 
szkół podstawowych lub osoby nigdzie nie pra
cujące i nie uczące się. Co charakterystyczoe, 
wśród satanist6w nie ma mieszkańców wsi i . stu
dentów. 

być cmentarz, grobowiec, piwnica, ruiny czy 
nawet miejsce na otwartym terenie. Podczas mszy 
widnieją elementy symbolizujące śmierć, t:iP· trum
na, czaszka, szkielet Na ołtarzu składane są 
krwawe ofiary z psa, kota lub ptaka. Nieodłącl
ną części!\ obrzędu jest deptanie krzyża i odda
wanie moczu na symbole religijne , Kończą mszę 
orgie seksualne na ołtarzu. Osoby biorące udział 
z · reguły są pod wpływem środków act rzają-
~~ . 

Wprawdzie morderstwa na dzieciach· w woje
wództwie piotrkowskim i wydarzenia po zabój
stwach („Odgłosy" nr 39) mogą sugerować m •r
derstwa rytualne, ale na szczęście są b t ;·l'·• 
pogłoski. 

GLÓWNE SKUPISKA 

Trudno ustalić nawet w przybliżeniu liczbę 
wyznawców tej wiary. Wiadomo jednak, że nai
większe skupiska satanistów występują w Szcze
~inie, Trójmieście, Torul).iu, Bydgoszczy, Warsza
wie, Wrocławiu , Lublinie, Krakowie. Katowicach 
i Zabrzu. 

Z opinii teologów protestanckich zrzeszonych w 
Polskiej Radzie Ekumenicznej: · 
„Starająą się zdefiniować satanizm, w żadnym 

wypadku nie można określić go jako religię, po
nieważ w założeniu swym jest antytezą religii, 
zjawiskiem wypaczonym, któremu dorabia się na 
siłę ideologię. Religia ma za zadanie sublimować 
najlepsze cechy człowieka w kierunku dobra, 
czynić go coraz lepszym, przydatnym społeczeń
stwu w każdej sytuacji Satanizm natomiast ado
ruje wszelkie zło, utożsamia się ze złem, pQ:e
•mocą, gwałtem. Od,woływanie się do złych mocy 
jest z punktu widzenia człowieka wierzącego wy
naturzeniem, ponieważ ludzie zawsze stronili od 
złych mocy, łączyli się w grupy. powstawały 
kościoły, a cel był zawsze teń sam - odżegnaąie 
się od złego i dążenie ku dobremu. Przyjąć moi
na Z całą Stanowczością, lZ ruch Satanistów 
jest ruchem antyreliłtijnym, mającym ja. zw!łl
czać. Pomijając już aspekt religijny, stwierdzić 
należy także, że jest to ruch bardzo destrukcyjny 
społecznie, gdyż jego ideologia. o ile o czymś 
takim można mówić. to propagowanie siły, bru
talności, przemocy, nieliczenia się z zasadami 
współżycia, z porządkiem prawnym, co dla mło
dych wchodzących w życie ludzi może być bar
dzo atrakcyjne". 

BOGUMIL A. MAiKOiWSKI 

Na razie nietrudno mówić o strukturze demo
nistów, bo taką nazwę też można spotkać, acz.. 
kolwiek maja pewną hierarchię. Najważnlejsiy 
w grupie jest przeor, kapłan lub .kardynał. wszy
stkie te określenia są tożsame. Przeor wyróżnia 
się noszeniem stuły z umieszczonym· symbolem . 
odwróconego krzyża t jedynie on ma prawo od
prawiać czarną mszę. O stopień niżej .jest wta
jemniczony - osoba „ochrzczona" przez kardyna7 
ła! diabelskim imieniem. Najnitej w tej hierarchii 
jest sługa czyli osoba „terminująca", która musi • 

NIR 44 (1596), 29PA2DZł!EBJNm1A1988 R~ 



r W • ffiTOŹny poranek 25 Stycznia 1831 r. zdumieni mieszkańcy 
Warszawy dootrze~li formujący się na dziedzińcu przed Uniwer
sytetem dziwny pochód. Na czele kolumny stał młody oficer 9 
pułku piechoty Józef "Jeyzner, trzymający na żałobnym wezgło
wiu trójkolorową szaT!ę - .symbol wolności ludów. Za nim po
stępowali żołnierze z korpusu wolnych strzelców pod komendą 
ppłk. Karola Geritza oraz gwardziści narodowi z bronią pochyla
m~ ku dołowi. Księża barylianie popriedzali .spoczywającą na 
skrzyżowanych karabinach czarną trumnę. Na spowitym krepą 
wieku leżał wienie{! laurowy i trójkolorowa kokarda. Po bokach 
trumny wi<lać było pięć tarcz nagrobnych z wypisanymi na nich 
imionami Rylejewa, Bestużewa, Pe.stla, Murawiewa i Kachow
skiego - dekabrystów ro.!'yjskich, .skazanych· przez cara Mikołaja 
I za udział w przygote>wc.niu zbrojnego powstania w grudniu 
1825 r. na haniebną męczeńską śmierć przez powieszenie. 

Za trumną stali czkinknwie Towarzystwa Patriotycznego i mło
dzież akademicka w mun<lura.ch ~waTdzistów hono1·owych. Mło
dzi gwardziści trzymali ~ rękach tajemnicze chorągwie. k1tórych 
białą płaszczyznę wypełniał czerwony krzyż oraz naipis · „Za wa
szę i naszę wolność" P(l drugiej stronie płata chQ!ąfi\vi widniał 
takiż sam napis w języ·ku rosyjskim. Tu i ówdzie szumiały błę
kitne sztandary uniwers.vtetu. ·symboliczne chorągwie ro.syjskie 
oraz chorągwie bojo\ve z hasłem: „Tym, którzy w bo-ju pragnęli 
.słynąć, dwie drogi - zwyciężyć lub zginąć". 

Przed rozpoczęciem pat.riotyc.znej manifestacji orzemówił komen
dant gwardii akademickie~ profesor filozofii UW Krystyn·- Lach 
Szyrma, po czym pochód ruszył w stronę placu ·zamkowego Przed 
kolumną Zygm·Jnfa wyr,łC'sił płomienne przemówienie inicjator 
manife.sta<:ii. sekretarz Towarzystwa Partiotycmego Adam Gu
ro.wski. ubrany w mundur rosyjski i czerwoną konfederatkę z biar 

Z różnych szuflad 
. I 

Rodowód hasła: 
„Za naszą i waszą wolność" 

łym iPiórem. W swoim wystąpieniu wy ja.śnił cel h1anifesta~ji i zna
c:zenie wi<lniejącego :'.a chorągwiach hasła „Za naszą i waszą 
wolność". W tym czasie o kilkadzie.siąt zaledwie 1-....rokow oddalo
ny obraidowal sejm powstańczy nad przy jęciem aktu detronizacji 
car.a Mikołaja I jak'> króla polskiego. Na.stępnie orszak udał się 
do pobliskieJ cerk.wi. skąd po wysłuc;haniu mowy l'adeusza K.rę
powieckiego rusz0no pc,<i Ar.sena!, a potem ulicami Swiętojańską, 
L:roręoią, vlugą i Przelaz...i <io kościoła karmelitow na Lesznie, w 
ktorym do niedawna miesdło się więzienie, a już zaczynała krą-
życ piosenka kompozycji Rajnolda Suchodolskiego: · 
Kto powiedział, że Mosk.ale 
Są to oraciu. nas, Lechitow. 
Temu pierwszy w leb u:vpalę 
Przed kościołem k.armelit.óu;. 

Tu pochód zatrzymal się ponownie, zaś stosowne przem0\v1eme 
o cnotach mę<:zenników w1.llności wygł-osit Józef Meyzner. P{) po
Wt"..>cie i przemówieniach Franciszka Grzymały i Ignacego i\dria
na· Doroszk\ '{)od)ęto uchwalę o usypaniu w ogrodach Belwederu 
I>\ęc\u kop:.:ów na pamiątkę tych „co śmiercią opłacili chęć za
pruwadzenia wolności w Rosji". Po kilku dniach batalion ucze
stniczących w manifestacj; wolnych strzelców, popularnie zwa
nych „piekielnikami" post&nowit czarną szarfę, w którą przybra-

. 11y, obrzęd ten retig, n~ odbył. nie prędzej, tak jak i oręż zło
żyć, dopóki Rosjanie, również pragnący wolności konstytucyjnej, 
cieszyć się nią nie będą''., . _ 

Co do autorstwa hasła zdania publiczności warszawskie] byly 
podzielone. Jedni przypisywali jego autorst\'\."O czło11ko\ł.•i Rządu 
Narodowego ilośnemu historykowi Joachimowi Lelewelowi, inn! 
s:klonni byli przyznać je 1\damowi Gurowskiemu. Adam Mickie
wicz w „Pielgrzymie PolSkim" z 5 kwietnia l833 r. nie ujawnił 
nazwiska autora hasła, p;nąc enigmatycznie: „Miał w sobie du
cha polskiego ten człowiek, który w rewolucji napisał na cho
rągwiach polskich „Za naszę i waszę wolność" i wyra?. „waszę" 
poCożyl przed wyrazem „naszę" \Ybrew całej dawnej logice d ·
plomatycznej''. Nikt jednak dnia tego nie przypuszczał, że to do
raźnie użyte ł.aslo zrobi tak zawrotną karierę w ksztaUo·waniu 
świadomości narodowej Polaków. 
Ju~ 13 lutego 183'1 r. ,.Gazeta Warszawska" (nr 42) doniosła, 

że „chorągwie, które •obi<} dla wojska naszego, mają mieć napis· 
z jednej strony polski. z drugiej rosyjski, „Za waszę i naszę \,•ol
ność". Po dziesięciu dniach toż same pismo intormowalo, że wy
konano już mnóstwo takfch chorągwi z przeznaczeniem masowe
go oddawania ich w ręce nieprzyjaciela. Michał Chodźko w 
1841 r. wspominał: .. Wojska polskiego przednie straże pod Gro
chowem wywieszały chcrąt<,iewki z takim napisem. Kilka z nich 
dostało się do obozu cara i zwierzchność nie bez trudności zdo
łała je wydrzeć niższym stopniom". Podobne zdarzenia opisali 
również inni pamiętnikarze biorący udział w bojach powstań
czych. Oczywiści!" chorągiewki te były· porzucane dla \\·ywołania 
doraźnego efektu psychc:..logicznego i propagandowego Sztabowcy 
polscy niP. przewidzieli jednak, że prosty żołnierz i podoficer ro
syjski był zvvykle niepiśmienny, żaś kadra oficerska odnosiła się 
wrogo do insurgentów. Zamiast propagandy idei powstania cho
rągwie stały· się łatwym do zdobycia łupem wojennym. Teom 
Lenartowicz w wierszu ,,Scwiński" (1859) sugestywnie przedsta
wił znane mu już tylko z opowieści zdar:zenie: 
Biedne chlopy od Moslcwy, od fińskiej zatoTci, 
Zawracając opilstwem obłąkane ivzroki, 
.Zgrozą knuta slużący za narzędzie carom, 
Klęły się na zagubę tym polskim sztandarom, 
Ktr>rr! dziś już pognile jeszcze carów straszą: 
„Za wolność wszechslowia;iską, za waszą i naszą". 

I chociaż formalnie nie będąc sztandarem wojskowym propa
gandowa ch::irągiew powstańcza stała się dla zwycięzcy istotnym 
tr„reum woiennym i zawisła u stropu cerkwi kremlowskiej. Pisał 
w 1857 r. Mieczysław Romanowski w pięknym wierszu „Sztanda
rv polskie w Kremlu": 
Grzmią huczne dztoony na Kremla szczytach, 
Car świętej slucha ofiary, 
A na. wynioslych cerkwi sufitach 
Polskie się chwieją sztandary. 
.. Slawa, o! slawa! - zagrzmialy chóry -
W pęta car zakuł czeni laszą!'' 
I zaszumiala odpowiPd:!: z góry: 
„Z·t wa.~zq. wolność i naszą!" 
,.O! buntou:szczyki po carskim sloun 
Przysięglim na zQubę laszq!" 
I zaszµmial.> u góry znotcu: 
„Za waszą wolność i naszą!" 
um;lkly śpiewy. zgasl11 ofiary, 
Car slucha, szepty go straszą ... 
Snojrzal - nad glową szumią sztandary: 
.,7.a waszą wolność i naszą!". 

Nic dziwnego. że wśród pamiątek narodowych, odzyskanych na 
mncv art XI traktatu ryskiego Wróciły do kraju również tamte 
relikwie - sztandary polskie z wiersza Romanowskiego. 

Pny okazj' warto spr0stować rozpowszechniony we współczes
nej historionafii błąd polegający na utożsamianiu tzw. chorągwi 
m"l.nifestacyjnych z okresu powstania styczniowego z napisem 
d·wuiP-rvcznym .. W imię Bega za naszą i wasza wolność" z cho
rl'ł<:!wiami z hasłem .. Za waszą i nasza wolność", używanymi w 
celach propagandowych w powstaniu 111~1 roku. , 
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Pod psem 

W Berlinie Zachodnim żyje 
ponad 2 200 tysięcy ludzi i -
jak obliczono - 90 tysięcy 
ps?w. Obliczono również, te 
zwierzęta te, wyprowadzdne 
na spacer, pozostawiają po 
sobie na berliJ'lskich placach i 
ulicach, a także zapewne w 
parkach około 17 ton ekskre
mentów. Nie roczme, nie mie
sięcznie, ale dziennie, proszę 
Państwa. Siedemnaście ton 
dziennie! A to, nawet w tak 
dużym mieście, jak Berlm, 
dużo, bardzo dużo. Stąd też 
problem wcale niebłahy, bo 
przeciez coś z tym Jednak 
trzeba zrobić. Ale co? Pomv
słow1 i lubiący porządek b~~
lińczycy postanowili rozwiązać 
ów problem tyleż radykalnie, 
co prosto, i od niedawna 
wprowadzono kary w wysokoś
ci 200 marek dla tych właś
cicieli czworonogów, którzy po 
swoich pupilach nie posprząta
ją„ Na razie brak jeszcze m
formacji, jak posunięcie to 
Wpłynęło na poprawę czysto-l
ei w miejscach publicznych, 
ale znając Niemców, któny 
stanowią większość spe>l~cznoś
ci żachodnioberli1'lskiej, mo?.na 
się spodziewać, it teraz biega
ją oni po ulicach ze szczotka
mi i szufelkami, lub czymś w 
tym rodzaju, w obawie pr;~ed 
narażeniem się władzy, iak 
również, a może przede ws·ly
stkim - przed utratą. całkiem 
niemałej sumy pieniędzy. 

W Łodzi żyje 850 tysięcy Ju
dzi oraz przyjmując, że 
stopień „upsienia" Polaków i 
Niemców Jest dziś mniej wii:
cej taki sam - prawdopodob
nie około 33 tysięcy psów Z 
prostego rachunku zatem wy
nika, i± łódzkie psy każd,)l;O 
dnia „ozdabiają" miasto ponad 
6 tonami swoich odchodów, 
których, rzecz jasna, jak to u 
nas nikt nie chce dobrowol
nie sprzątać, a już najmnicJ 
- właściciele psiaków jedno
i. wielorasowych, choć to 
właśnie oni powinni. 

.Jak my rozwiążemy ten 
brudny i - przepraszam za 
słowo - śmierdzący problem? 
Czy pójdziemy może śladP.m 
berlińczyków? 

Niestety, obawiam się, że 
nie pójdziemy. I to nie tylko 
tym śladem, ale jakimkolwiek 
innym, gdyż nie zauważyłem 
do tej pory (a mieszkam już 
w Łodzi ,,parę" lat}, abyśmy w 
ogóle chcieli ruszyć się z 
miejsca. Zdaje się, że łódzkie 
\vładze nie widzą po prostu 
takiej potrzeby, a jeśli może 

nawet widzą, to najpewniej u
ważają, że nie godzi zniżać sję 

1m do poziomu - znów proszę 
o wybaczenie zasranego 
chodnika. One mają. dużo Wdż
niejsze sprawy na głowie niż 
psie ekskrementy, cuchnące 
pojemniki na śmieci przed do-
mami, czy też na przykład 
systematyczną dewastację 
łódzkich parków .i zieleń.ców, 
które obecnie są zaledwie tie
niem swej dawnej świetności, 
co starsi łodzianie doskonale 
jeszcze pamiętają. One są po
nad to, a w każdym razie ta
kie sprawiają wrażenie, choć 
moim skromnym zdaniem, 
dawno już powinny skutecznie 
zająć się poprawą czystości w 
mieście, które nawiasl!m 
mówiąc - uchodzi za jedno z 
najbrudniejszych w kraju. 

Ale załóżmy w przypływie 
niepoprawnego optymizmu, że 
łódzkie władze wzięły przykład 
z Zachodniego Berlina i jed
nak wprowadziły od dzisiaj 
kary w wyisok.ości, powiedzmy, 
20 tysięcy złotych dla tych, 
któr1y po swoim Reksiu, Bur
ku bądź Azorze nie posprząta
ją na ulicy. Czy myślicie, że 
coś by to dało? Niestety, znów 
przypuszczam, że nie, gdyż naj
pewniej okazałoby się, że nie 
ma po prostu tych kar kto .. 
nakładać i ściągać. Teoretycz
nie bowiem powinni robić to 
milicjanci, ale przecież oni, 
jak uczy doświadczenie, też są 
stworzeni do wyższych celów, 
czego najlepszym przykładem„ 
że prawie żaden mundurowy 
nie zareaguje, kiedy rzucisz 
papierek na trawnik, podep
czesz rosnące na nim kwiaty 
lub też ułamiesz gałąź z drze
wa. Obserwowałem to już dziE'-

siątki, może setki raz:y. Na 
niszczenie zieleni ·nasza mili• 
cja od bardzo dawna jest śle
pa jak stary kot, któremu by
łe mysz może zagrać na nosie. 
I o to mam do niej najwifiki:ze 
pretensje. 

Słowem, • tak, . czy tak 
czarno widzę. Ewentualnych 
polemistów proszę zaś z gó
ry, aby nie przekonywali mnie, 
7.e to społeczeństwo powinno, 
że gdyby każdy zaczął od sie
bie, że trzeba apelować ... 
Bzdura, moi kochani! Bo prze
cież gdyby tak właśnie było, 
każdy Polak pracowałby dziś 
jak Japończyk albo Korea1i.
~zyk i nie skarżył się, że tak 

· kiepsko mu się żyje. Alboż to 
mało razy apelowaliśmy już o 
lepszą pracę? 

A swoją drogą, to dzi\,·ny 
naród ci Koreancz:ycy. No ~10, 
że \.\"ydajnie pracują, bogacą 
się. zalewają rynki najnowo
cześniejszą elektroniką i nie 
tylko, zgoaa. Ale że jedzą też 
swoje psy, to już. chyba lekka 
przesada, czyż nie? 

JÓZEF RErfMAN 

Gdyby I 

wszystko było 
normalnie„. 

W czasie wakacji' postano
wiłem nie czytać żadnych cza
sopism. Odpocząć chciałem, o
detchnąć powietrzem. nasycić 
wzrok zielenią słowem kon
templować przyrodę. , - Szkoda 
tyllfo, że powietrze \.J nas nie 
należy do najświeższych. z 
„ Tygodnika Powszechnego" 
(czytanego już p0 powrucie) 
dowiedz!Mem się, że według 
japoń'Skiej sondy kosmicznej, 
tu gdzie leży Polska nie 11owin
no i~tn1eć życie. No proszę, nie 
p~wmno. a istnieje, wygląda 
więc na te>, że jesteśmy przy
rodniczą ciekawostką. 

Ciekawostek w tym kraju 
zresztą wiele, szczególnie gos
podarczych. boć czy nie jest 
rzeczą interesującą, że Port 
Północny stoi pusty, nie ma 
w nim statkow. Albo, że Po
lacy rokrocznie „otrzymują w 
postaci prz~sylek, darów, spad· 
k6w bądź transferu zarobio
nych za. granicą pieniędzy oko
la miliarda czterystu milio
nów dolarów ( •.• ) czt1li licząc 
po wolnorynkowym kursie, o
kola dwóch bilionów stu mi
liardów zlotych". Bez tych pie
niędzy dopiero byłby kryzys! 
Ale owymi ciekawostkami nl~h 
się zajmą ekonomiści, ja na 
szczęście na gospodarce nie 
znam się zupełnie. Na studiach 
ekonomię zdawałem trzy razy 
i do tej pory nie mogę zrozu
mieć praw, które rządzą gos
podarką socjalistyczną. z wy
kładów ekonomicznych najle
piej przyswajam te, które pro
wadzi Kisiel w swoich felieto
nach, u niego przynajmniej 
wszystko jest klarowne. 

Teraz, po powrocie z uTló
pu, muszę powiedzieć że 
szcze~ze żałuję mgjej decyzji, 
by me czytać żadnych czasc-
pism. Nazbierało się tego ro 
niemiara i czasu trzeba te
mu zajęciu. poświęcić nazbyt 
dużo, ale to nie byłoby jeszcze 
takie straszne. Otóż rzeczą o 
wiele gorszą jest fakt, że kie
dy do chwili obecnej, to znlł
czy ·do momentu gdy piszę 
ten tekst, przejrzałem zalegt~ 
numery „życia Literackiego", 
„Polityki", „Tygodnika Powsze
chnego" (nie wspomnę już CJ 
„Odgłosach", które oczywiście 
czytałem w pierwszej kolejno
ści) to tylko zawrotu głowy 
·się nabawiłem. Bo co to też się 
nie wyprawia! Pisać można 
prawie o wszystkim, piszę pra
wie, .bo tak dobrze, żeby o 
wszystkim to jeszcze nie ma, 
ale nic z tego nie wynika i to, 
że nic nie wynika też już zau
ważono i też nic. Koło się 
więc zamyka. 

„Polityka" w jednym z arty
kułów pyta „Czu możemv się 

' 

t»t1&łć M ftóf'!MlnoU1'" i słusz
nie pyta, bo to orzecież jedyna 
szansa. by 2 państwa- nienor· 
malnego stać si~ Mrmalnym. 
N• razie jednak drota. do nor· 
malnodct . daleka, ll najgorsze„ 
że w o;óle nie bardzo 'viado
qio jak ją inale~.. Odkręcić 
ten gatlmatia.s to zadanie. chy· 
ba dla jakiego& czarownika. a 
na ~wych panów w dobie ra-. 
cjonalnego myślenia posucha 
straszna. , 

Przed paru laty, ·gdy często 
podróżowałem poeiągarn.i, przy. 
szedł ml do ało'fY taki pom~rsl: 
co by było. gdyby nagle pocią
gi zaczęły feźdzlc p~nktuah1ie, 
tak by zegarki można było we
dlug nich feguJować? Podej- · 
rzewam, że wtedy' wszystko, 
dokladnie wszystko by się za
waliło. w tej całej nieriormal~ · 
nóści . nagle coś stało. sie nor
malne, koniec swiata! 
Rozwińmy teszcze naszą wy

obraźni~. to wolno natri zawsze. 
Dalej wi~c: ' oto ." cała nasza ży'
wii.ość , jest dobra i · zupełnie 
zdrowa. ?\łteko jei:t z - nys tych 
wvmion i świeże. ur żółty za
wsze tak. sarno smakuje, śmie· 
tana jest śmietana i tak · dalej. 
Ciekawe tylko. czy zriiosłyby 
to nasze żołądki. które prze
cież przyzwvczaUr .się . do tych 
„srnat<ołyków". 

Nie zatrzymujmy si~. jak 
fantazja to fantazja, oto urzę· 
dów jest o połowę mniej. a w 
nich miłe paaie uriędniezkl i 
sympatyczni unędnicy. W re
staurae.iach usmieehn.ięci kel
nerzy, w autobusach komum· 
kacji 111~ejsikiej nie ma . tfoku. 
rzeki, jezi~ra. morze i pÓwietrze 
czyste„. 

Rozpędziłem· sif; chyba za· 
nadto. Wyo~rainia to -rzecz 
piękna i cz11JgltJ "' ~yelu poma... 
ga. ale kied;t iest jej za dużo. 
to mo:i:e nie wvtrzymać układ 
nerwow.y człowieka· i tvtedy 
dramat! Pr:terywain więc, jak 
sądzę w odpowiednim miejscu, 
bv siebie i innych nie dener
woy;ać i 1:ostawiam $wi;it . fan
tazji, bo żyferriy tu gdzie ży
jemy i to nienormalność jest 
naszą specją.lno~ią. _ 
. A ksiĄdz Chmte<lowski w 

swojej ene:yklopedll · pi~anej w 
XVIII wieku: "(bardzo rozryw
kowa to lektura) !'la pytanie: 
„Co w Polsieził ~si zlego?" 
odpowi;tdal: „Złe si; Rzttdv. zle 
drogi w Polszeze. zle moi;tv, 
z1:11eh ludzi bez liez&t,i; . że nie 
ma;q en.tostu". 
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Sprawozdawca meczu mię
dzy drużynami Polski i Alba
nii powiediiał w pewnym mo
mencie, że An.drl!ej Rudy prze
jawia chęć do gry. A zaraz 
patem okazało się, te Ryszard 
Komorni<iki był .bardzo mziwio
ny,_~e poWoł~'O go do repree.en
t.a~Jl. <;>glą6ając to ~le najlepsi.e 
widowisko też byłarn :tdzlwio
na. Jeśli coś się naszym pił
karzom· udawało w §rodku 
boiska, to pod albaiu;ką bram
ką byla całkowita 'klapa. W 
końcu jakoś udało się wepch
nąć tę nieszczęeną piłkę do al
bańskiej bramki i polski ies
pół zarobił 2 punkty. ' Ale o
ceny stanu naszej drużyny 
zmienić to· w 'żaden sposób 'nle 
może, jest on nadal nie naj
lepszy, Sama chęć· do gry nie 
wystarczy·, trzeba jeszcze -u
mieć grać. A teg" właśnie na
SZYpl piłkarzom brakuje jakby 
najbardziej. 
Sięgam dO gazet sportowych 

i czrtam tytuły sprawozdań ze 
spotkań piłkarskiej ! ligi. Oto 
one: „Za~alec" - to o spot
kaniu Wfdzewa z chorzowskim 
Ruchem. „Poziom podwórko
wy" -:- to o spotkaniµ w:ił
brzyskiego Górnika z Jastrzi:
biem. „!le~ kręgosłupa" - to 
tytuł relacji r'emisow~go . tne· 
czu między wrocławskim Sląs
kien,. a krakowską WiBłą. „Nie· 
równe połoWY" tąk zatytułowa
no spr~wozdanie z .meczu Gór
nik Zabrze - Pogoń Stczecin. 
I wreszcie „Ryby w sieci" · -
tytuł.. relacji z meczu OKS 
Katowice -:- JagleUonia Bia·· 
łystok. Wystarczy! Tytuły te 

wiernie oddają poziOm .ligowej 
piłki nożnej w Polsce. Można 
je jeszcze uzupełnić tytułami 
sprawozda11 z meczów II ligi ,. i 
marny pełny obraz. Oto nie
które: „Mniej niż zero", · „Od· 
bijanie od dna", 1 „Głową · \Y · 
mur", „Szaro", „Sto mil od:„ 
ligi". 
Oglądając mecze ligowe i 

czytając sprawozdania z tych 
meczów można wyrobić sobie? 
monotonnie smutny obraz na
szej piłki nożnej. Ale czyta-· 
łam tez reportaże z przygoto
wań do meczu z Albanią w 
Kamieniu. I tu niektórzy byli 
optymistami. Widzieli nie tyl· 
ko wysoką wygraną w Chorzo
wie, ale już ·siebie i polski 
xespół na boiskach Włoch. A. 
·przecież droga jeszcze- długa', 
mozolna i wcale nie ma pew
ności, czy na końcu coś " tain 
błyśnie w piłkarskim tunelu. 

Reporterzy katowickiego 
„Sportu" zapytali niepopraw
nych optymistów o końcowy 
wynik meczu na chorzowsitim 
stadionie. Na 13 zapytariych 

· nie wytywwało wyniku czte
rech. . Pozostali widzieli wysokie 
z,wyc1ęstwo polskiego zespn~u. 
Jedyny Jan Furtok zakładał 
ŻE; Albańczycy strzelą m.1rrt 
gola, a my im 4. Rooert Wa. 
rzycha oczyma wyobraźni wi
dział już 4:0. Józef Wandzik 
był ostrożniejszy i typował 
2:0._ · ~ pra~tyce okazało się, że 
lep1e3 mu idzie przewidywanie 
które się nie sprawdza, nit la~ 
pani.e piłki. Ze trzy razy .kibi
ce na stadionie i przed tele
wizorami truchleli po nieuda
nych paradach polskiego bram
karza To cud, że Alba1\czvtv 

• z tych okazji nie skorzystP.Ji. 
Raz przed golem uchroniła na!! 
interwencja obrońcy. Stanow
czo Jó'Zef Wandzik nie był \V 
dobrej formie. , 

Andrzej Rudy; który na 
boisku wykazywał chęć do ~ry, 
co tak zastanowiło naszego te· 
lewizyjnego sprawozdawcę, 
był ostrożny w typowaniu wy
niku Powiedział: - w na i
gorszym wypadku l:O i 
zgadł. Tyle tylko, że był to w 
najlepszym wypadku~ bo parę 
razy mogło być gorzej. Widać 
Andrzej Rudy obok chęci do 
gry przejawia od czasu do cza. 
su realizm i potrafi naszą dru
:iyne właściwie ocenić. 

Albańczycy, jak przewidy
wano, dobrzy są technicz11fo, 
ale brak" im kondycji 1 taktv· 
ki. Zespół to amatorski, nie 
uparty i ambitny, może jesz
cze niejedną sprawić niesl)()
dziankę. ~as! są ' nibl' ui.wo
dowcaml,' ale ~ jak się pka
tało - nie potrafią sobie po
radzie z dobrymi amatorami. 
Co będzie, gdy .na boisku ~t!ł
nie przeciw nim dobrze przy
gotowana jedenastka prawdzi
wych zawodowców? Lepiej te
go sobie hle wyobrażać. Przyj
dzie to PTZeżyć. · 

Krakowskie „Tempo" szydz:i
ło przed meczem: „ Wielka mo
bilizacja przed małą Albanią. 
Z armatą na muchę?". Może to 
stwierdzenie niezbyt eleganc
kie, ale - niestety - okazało 
się słuszne. Tyle tylko, ie na
sza armata była rozkalibrowa
na, stara I mało przydatna do 
strzału, Ale trener kadry 
Wojciech Lazarek może być 
zadowolony, Pierwszą połowę 
Polacy wprawdzie zremisowali, 
za to drugą - wygrali. Dzię
ki temu wygrali cały mecz, 
dzięki temu remisowi w pierw
szej połowie. Można powie
dzieć. że była to napoleoń,ska 
taktyka. 

Eliminacje rozpoczęto, ale 
czas wracać na ligowe boislła. 
Znów będzie ligowa, szara ko
panina. W tej szarej kopaninie 
fatalnie wypadają oba ł6dzkie 
zespoły. Można bez większego 
ryzyka powiedzieć, że łódzkie 
drużyny piłki nożnej weszły w 
okres ostrego kryzysu. Czy z 
niego wyjdą? I kiedy to si~ 
może stać? 

I na zakończenie pragni;; ·do
nieść Czytelnikom, że kolejr1a 
próba transferu naszej fał
szywej gwiazdy piłkarskiej -
Dariusza Dziekanowskiego nie 
udała się. Powrócił do :Legii · i 
czeka następnej oka?:ji. 
Wspominam o tym bez satY"s
fakcji, gdyż żal mi . tego mło
dego człowieka, któremu· w~·
rządzono krzywdę wmawiając 
mu to, ·czym nie jest. A on ....,... 
niestety - uwierzył. Spraw
dziany w zagranicznych klu
bach przywracają prawdziwy 
obraz. Bolesna to operacja. 
Może jednak pomoże? 
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Zlumiał się graf Fulk-0 n:-id 
przebiegłością wudt.ów p;<;-;t1~-
na i pożałował, że to nie c.n 
wymyslil owe kolczaste '<ule, 
przez co w ciągłych walkacti , 

gona. Nienawidził go całą du
szą i' całym swoim umysłem. 
Nigdy nie zapomniał upokorze
nia. jakiego doznał podczas ich 
spotkania nad Noteczą, gdy na
gi i bez.bronny Piastun odebrał 
mu Arne i władtę nad wojow
nikami z Jumna, a potem las·· 

ze Skrzydlatymi stracił wiel!.1 
S'.Voich żołnierzy. Nie zaoroszo
~;o go na narz<lę \Vojenną do 
1..niazda, to js<in:ik się dy
\\·iedz.iał, że najpierw ao bitwy 
7'! Skrzydlatymi ru.szą tar
c;ownicy. a potem dopier-0 kon
nica. Dopiero teraz. pojął dla.1 
czego tak być miało. Poczuł 
~odz.iw dla pr?emyślności Pia
stuna, lecz nienawiści dla nie
go było w nim więcej. 

Lecz Piastuna nie zadowala
ły kolczaste kule wykute przez 
kowali Awdańca. Wciąż go 
gnębiła. myśl, że istnieje jaka5 
wielka tajemnica niezwyciężo
no~ci Ludzi Skrzydlatych. 

- Zadziwiające zastana-
wiał się głośno Piastun - kraj 
Ludzi Skrzydlatych, gdy mi go 
na pergaminie wyrysował He
rim. jest tak mały, że mogle•~ 
go nak.ryć połową swej dłoni. 
A jednak nikt go dotąd nie 
pokonał. Opowiadają~ że kiedy~ 
próbował to ucz:,:mć Karak i 
poniósł klęskę. 'Zyskał tylko 
tyle, że corocz.'lie .daninę _o_d 
nich otrzymuje. WoJna oa.1Ja 
ten k~aj, ale ja mustę przP.z. 
niego prz.ejść, aby się kiedyś 
:imierzyć z Kara:kiem. Nie czas 
na małe państew'ka. Trwa wyś
cig kito przyłączy do siebie 
więcej i więcej. Potem duże 
państwa z.a.stygną w swej po
tędze i z.a,czną się wielkie woj
ny, po każdej z.aś stronie s~
nie niez.mierzona siła. Łabędzt!l 
Rudy, ty jesteś z. rodu ptasie
go, musisz. więc znać tajemni
cę Ludzi Skrzydlatych. 
l,abędź Rudy był ostatnim z. 

potęimego ongiś rodu Łabę-
dziów. Wygubił ich Piastun, 
podobnie z.resz.tą ja~ . innych 
moi.ny~h, choćby DumnCJW. Ale 
jego ocalił i poz·wolił się roz
mnażać. Nagle wez.wał Łabę
dz.ia prz.ed swoje oblicze i teraz 
oto Łabędź Rudy jechał strze
mię w strzemię z. najpotęimiej
szymi ludźmi Kraju Polan -
z kowalem A<wdańcem, ze z.nie
na wid:wnym grafem Fulką. a 
prz.e<le• wszystkim, z samym 
Piastu,nem - przedz.iwnyin 
groźnym. 

-,- Masz. panie rację, sądząc, 
że pochodz.imy od Ludzi 
Skrz.ylatych - rz.ek! ostroi!'lie 
Łabędź Rudy . Ale t-0 roz
dzielenie nastąpiło już dawno, 
gd y żyli jeszcze starodawni 
Spal.owie, twoja . krew, panie. 
Naszym ptakiem jE!'st dostomv 
Łabędź, oni zaś. Ludzie Skrz.y. 
d la ci czczą bociany. ·I konie. 
Tak 'naprawdę jednak to róż
·nym ptakom cześć oddają i 
wyrywają im pióra. a potem 
budują z nich skrzydła, aby się 
do ptaków upodobn ić. Latac 
nie po:rafią. czcząc jednak kn
n:e stali się najlepszymi jeźdź
cami. Mając pod sobą konie. a 
na plecach skrzydła. ptasie, są 
n:ezwycięże::1i. Kied y nadjeż
dżają, to jest ta.k pa'nie, jak 
gdyby straszliwy wicher się 
zbliżał. I nie znam konia. któ
r y by się nie spłoszył, słysząc 
te:1 okropny szum. 

- Nie ma więc w ich sztuce 
wojennej żadnych czarów? 

- Nie, Piastunie. Po prost<i 
nie wolno w nimi walczyć jaz
dą. lecz piechurami. 
· Łabędź Rudy powtórzył to. o 

czym Dago wiedział od ludz.i 
z.n'.ł.'.ąrych kraj Skrzydlaty.:h 1 

od zwiadowcow. /\ le nie ufał 
nikomu i dhtego wybra ł ;;i~ na 
krańce swego państwa. aby na
bcznie i na miejscu prze!~o::i.a:: 
się. jakie pulapkL_ i .iak1e n'e· 
heonieczeóstwa mogą im zagra
tać.' Nie dziwiło to nikogo z 
otoczenia Piast'una, gdyż praw
dą byto, że ich władca nie 
tylko stawał na czele swych 
<1rmii. ale lubił walczyć s.amo
trzeć. narażając się na naj
więj{sze niebezpieczeństwa . Tyl
ko' ii;rar Fulko był tym zdziwin
ny i jadąc slrz.emię w strzem ię 
z P'.astune:n. co chwila obrzu
cał g-0 bacznym . spojrzeńiem. 
z.sstanawiając .się. co by się 
też stało, gdyby nagle wyciąg 
nąl (l1iecz z pocl~wy .. ciął ni:n 
nicz:ego nie spodz1ew<i;Jącego s:ę 
Piastuna. z.abil go, a potem 
uciekł do Ludzi Sk.rzydlatycJ1 
·lub do Karaka. Czy c.stalby się 
wówcias Kraj Polan, jeśli
by na niego napadii Skrz.ydlaci 
a;bo nadszedł Karak z He!
gundą? 

l tylk-0 jedno powstrzymywa· 
ło Fuikę: mysi. że Pia.stun po
siada moc cz.ynienia czarów, a 
więc wyciągnięty z. pochwy 
nuecz Fulki mógłby nagle za
mienić się w węża lub z.wio•
czeć jak prącie po wyjściu l 
kobiety. Czarów Dagona cio
świadczył już Fulko podczas 
pierwszego z nim spotkania, a 
potem, gdy poznał Kraj Polan. 
nikt już nie był w staniE' po
zbawić go prze1rnnan1a. że b~, 
pomocy czarów w tak tu6~'.tim 
cz.asie potrafił ow Dag" ~•wo
rzyć niemal z niczego sil
ne oań:>two. 
Nienawidził Fulko owego Da„ 
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kawie ową władzę z.wrócił i 
pozwolił zbudować obóz nad 
Nerem. Po co to ucz.ynił? Do 
jakich celów ta jemnych chciał 
użyć grafa Fulko i jego żoł
nierzy? Dlaczego - choć obie
cał im podwójny żołd - da
wał tak mato żywności i pie
niędz.y, że żołnierze musieli ra
bować sąsiednie wioski i bu
dzili u ludu coraz większą nie
nawiść? 

Mórtł oczywiście graf Fulko 
zebrać swoich żołnierz.y i spró-

. bować przedrzeć się .prz.ez kraj 
Ludzi Skrzydlatych. aż do Ka
raka i Helgundy, jak to obie
cał księciu Hokawi. Ale po:n- · 
ny na czary Piastuna i po
znawsz.y potęgę jego armii, r.ie 
wierzył już, aby Helgunda kie
dykolwiek mogła powrócić na 
tron w Gnieździe. N'ie tędy 
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więc prowadzifa droga, a:::i~ 
z.emscić się na Piastunie i 
uszczknąć choć odrobinę z 
ogromnych bog::wtw zgromadzo. 
nych w skarbcu w Gnieździe. 
Jedyną osobą. z którą należa
ło wiązać nadzieje na z.emstę i 
na łupy - jak to się już z.dą
żył zorientować - były Zyfika, 
pani na Mazowii, która prag
nęła, aby nie mały Lestk, ale 
jej .syn, Kir, był dz.iedzicem 
Piastuna. Do niej to więc po
słał graf Fulko jednego ze 
swych żołnierzy, tajnie ofiaro
wując Zyfice swoje zbrojne ra
mię, jeśli tego zapragnie i je
śli na<lejdzie ku temu odpowie
dnia chwj]a. Odpowiedzi od 
Zyfiki jeszcze nie o-trzymał· -
i aż wzdrygał się z lęku, co 
z. nim będzie, ;eśli ludzie· Sp!
cirnira albo Herima chwycą po 
drodz.e , posłańca z wieściami o.ci 
Zyfiki. Czy nie widział„ w jaki 
sposób Piastun pokarał z.dra JCQ 
Czesława z. Czestramia? · 

- Panie i Piastunie - ode. 
l'lwal się , prz.ełamując w sobie 
lęk. - Czemu nie płacisz nam 
żołdu. ale zmuszasz. abyśmy 
rabowali po wioskach, budząc 
tym lu<lzką nienawiść? 
Odpowiedź otrz.ymał nat>eh

miast: 
- Mówiłem ci JUz, grafie 

Fulko. Nie płaci się żołdu żoł
nierzom, których miecze rdze
wieją. Pierwszy uderzysz na 
Ludzi Skrzydlatych. I ciebie 

1 pierwszego . chcę zobaczyć u 
bram grodu Sieradz.a. 

- Dobrze.· panie - skinął 
gtową Fulko, gdyż nie bał si~ 
wojny i był człowiekiem walki. 

Niewiele zresztą znacz.yły te 
słowa Piastuna. skoro na na
ra<lzie wojennej w Gnieździe 
ustalono. że najpierw ru-;zy do 
boju sześciuset tarczowników 
Awdańca, a dopiero potem d :J 
walki włączy się jaz.da: konni
ca Olta Powały i Lestkow ie: 
Piastuna. Główne uderzenie na 
Skrzydlatych zaplanowano od 
strony Kalisii, drugie - znacz
nie słabsze. - miało nasitąpić 

· od stony Ziemi Lęczyców i rze
ki Ner. Dowództwo nad naj

. większą armią powierzył Dago 
· wojewQdzie Awdańcuwi, o•nie
waż składała się głównie z je

go , uzbrojonych w kule tarcz.ow-

\ 

ników. Drugą armię ~r:ywa. 
dzić kazano Oltowi Powale i 
temu to młodzieniaszkowi p.>d
porządkować .się miał Fulko 
wraz ze swymi ·najmitami z 
Jumna, co u Fulki wzbudziło 
jeszcze większą nienawiść do 
Piastuna. Czy to nie on bo
wiem, prawdz.iwy człowiek wal
ki, któ.t'y piętnaście lat życia 
strawił na nieustannych bo jach, 
powinien poprowadzić armi~ 
Powały - trz.ystu tarczowni-

. ków i dwustu Lestków? 
- Bądź panie, pewny, że 

pierws'z.y stanę u bram Siera
dza - cheŁpliwie oświadczył 
graf Fulko. - Nie wiem jed
nak, co ty będz.iesz robił, Pia
stunie, kim zechcesz. dowodzić? 

- Zobaczysz. niechętnie 
odparł Dago i wysforował się 
do przodu, jak gdyby niemiło 
mu było jechać strzemię w 
strzemię z Fulką i innymi. 

Zacisnął usta graf Fulko. 
Nie zaproszono go na naradę 
wojenną, jaka odbyła się w 
Gnieździe. ale tego też się do
wiedział, że Pia.stun zamyślił 
przeprowadzić jakąś tajną wy-

Ale nawet tak myśląc, nie po.o 
trafił Fulko powstrzymać w 
sobie podziwu dla owego prze 
dziwnego Piastuna. Na północ
nej granicy pozo.stawił wojewo
dę Pałukę i jego wojska, a 
przeciw Esfom ka.z.al pi1nować 
granic Sauromatom Zyfiki. Do
brze wyposażone w żywność i 
z.brojnych były wszystkie wa
rownie i co większe grody w 
kraju, Spicimirowi kazał pozo
stać w Gnieździe i na cza.s 
wojny uczynił go odpowiedzial
nym z.a małego Lestka i za 
sprawy państwa. Nawet do 
obozu najmitów z Jumna do
chodziły wieści, że Herim po
padł w niełaskę z powodu 
.którego .się tylko domyślano: 
wstawił się ponoć u Piastuna 
za Zyfiką i jej synem, Kirem. 
Teraz zaś został, jak mówiono, 
zesłany do Poznanii, aby nie 
wiedzieć czemu budować . aż 
trzydzieści szybki·c;h łodzi wio
słowych. 

„Musi mu bar<lz.o żależeć na 
tych łodziach, · skoro aż Herima 
wy.słał do Poz.nanii" - rozmy
ślał Fulko. - „Ale kto odgari-

ei 

prawę przeciw Skrzydlatym. 
Podobno wysłał poselstwo <lo 
księcia Sieradz.a i obiecał z.re· 
zygnować z. wojny, jeśli ka
płanka Eponja uczyni go dl.u
gowiecz.nym. Otrzymał odpo
wiedź odmowną, - a nawet 
drwiącą, ale przecież nie po
z. był się pragniema życia w 
długowiecz.ności. Żołnierzom 
Piastuna wydano roz.kazy, ab;, 
za każdą cenę scllwytan-0 ka
płankę Eponję, !lie czyniąc je-1 
z.drowiu i życiu najmniejsz.ej 
krzywdy. ,.On jest szalony" -
pomyślał o Piastunie graf ł'ul
ko. - ·„Nikt nie może drugiego 
cz.łowieka uczynić długowiecz
nym". 
Dogonił .więc Fulko Piastuna. 

znowu z.równał się z jego k..;
niem i zapy·tał drwiąco: 

- Opowiada się. panie, że 
wo}nę ze Skrz.ydlatymi chcesz 
rozpocząć, aby wydrzeć im ta
jemnicę długowiecmości. 

- Nie. grafie. Wszczynam tę 
wojnę, aby poszerzyć granice 
mojego państwa i prz.ygotować 
się do wojny z Karakiem. Nie 
z.o.stawi mnie bowiem w spo
koju ani Karak, ani jego Lże
-Helgunda. Dlatego należy z.ni
szczyć, to, co nas wzajemnie 
oddz.iela: kraj Ludzi Skrz.ydla
tych, aby walczyć nie na cu
dzej, ale na własnej ziemi. Ale 
prawdą jest, że pragnę również 
żyć .sto lat. 

I znowu popędził Piastun 
swego konia, oddalając się oJ 
Fulki. A ten pomyślał: „Zg'.
niesz wkrótce od mojego mie
cza i będziesz żył nie s•to lat, 
a tylko 'POilfld dwadz.ieścia". 

nie zamysły tego przedziwnego 
człowieka'!" Im większy niepo 
kój a zarazem podz.iw budził 
w nim Piastun, tym_ bardzteJ . 
pragnął Fulk-0 przebić go mie
cz.em. Albowiem już taką miał. 
naturę, że zawsze cz.yjaś mą
drość i władza budz.ily w nim 
zawiść. 

Nocowali w lesie nie palą :: 
o.gniska, aby się prz.ed nikim 
nie z.drad.z.ić. Granica z Ludź
mi Skrz.ydlatymi musiała być 
już niedaleko, a że ni.gdy nie 
została dokładnie wytyczona, w 
kaźdej chwili mogli się natknąć 
na jakąś wioskę albo gród brc
niony przez. SkILyd1atych. Ran
kiem upomniał ich Awdaniec: 

- Jeśli ruszą na nas Skrz.y 
dlaci jeźdźcy, pamiętajcie, że 
musicie natychmiast zeskoczyć 
z koni i przywiązać je do 
drzew lub puścić lu,z.em. Brać 
do ręki kolczaste kule i cz.e
kać. Plecy niech każdy ma 
okryte taxczą. 

Konie mieli tresowane, nie 
bali się więc, że uciekł.>zy w 
las prz.ed szumem skrzydeł, nie 
z.dołają ich potem odnaleźć 
gwizdem albo nawoływani:!:n. 
Zastanawiali się tylko, cz.y je
chać dalej traktem przez las 
cz.y też zboczyć w gęstwinę. 
Trakt mówił, że prowadzi do 
jakiegoś grodu, a tam cz.ekało 
niebezpieczeństwo. 

Zjechali więc w las, lecz ten 
po około trz.ydz.iestu parasan-

J gów - jak tę odległość okre
ślali .Rhomajowie - nagle za
kończył się. Ukazała się rozle
gła przestrz.eń pól i Jąk ora.i 
zabudowania, postawione na 
brz.egu niewielkiego strumienia. 

• 

Na ,polach pasło .się bydło, do]
rzeli jednak także dużo stado 
młodych koni, które nie mogły 
należeć do zwyklych kmieci. 
Gdzieś dalej więc musiał być 
gród lub dwór wa·rowny. 

Na ściermskach zbierały si<~ 
już gromady ,;ąkuiącyrh s '.ę 
do odlotu bocianó N, niemal na 
każdej wysokiej szopie czy r0~ 
sochatym d~zewie z.najdowało 
się bocianie gniaz.do. I wstę
dzie, z. ~aźdego ogrodzenia, z. 
pali bram wjazdowych 
czarnymi oczodołami patrzyły 
w dal końskie czaszki. Ludzi 
widzieli niewiele, natomiast ze 
stodół dochodziło walenie ce
pów, zapewne kmiecie zajęci 
byli młocką prooa tub żyta. · 

- Wyślij na z.wiady swojego 
kruka - Piastun polecił Aw
dańcowi. 

Kowal wykonał szybki gest 
prawą ręką i kruk poleciał w 
stronę wioski. Szybował nis
kim lotem, ale doj!I'zały go set
ki bocianów. I chyba rozpoznu
ły, że ów kruk jest obcy, za
klekotały bowiem głośno i z. 
s.,;umem skrzydeł wwiosły się 
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ponad wioską. Umilkły uderz.e
nia cepów w stodołach, kmiecie 
wys.z.li ~pod dachów, aby z.oba
czyć, co' spłoszyło bociany. 
Kruk poszybował w stronę do
mów, raptem zawrócił i szyb
kim lotem umy!rał pned trz.e
ma mysL1Jłowami. 

- Zaiste, oni ćhyba znają 
mowę ptaków - z.amyśllł się 
Dago. I jeszcze baTdziej z.apra
gnął posiąść tajemnicę Ludzi 
Skrzydfa,tych. 

Gdy spłoszony przez mysz.o
łowy kruk usiadł na powrót na 
ramieniu Awdańca, rusz.yli 
skrajem lasu w za.chodnią st:o
nę, nie zbliżając się do wioski 
ani zbytnio nie oddalając. Rap
tem znowu znaleźli się na tr;łk
cie, który wcz.eśniej opuścili i 
ujrzeli niskie wały i pali.sadę 

· małego grodu graniczneg-0. Ktoś 
- jakiś człowiek ukryty chyba 
w lesie - musiał ich wypa
trzyć, gdyż :ra.ptem na wałach 
pokazał się kłąb dymu, a po
tem usłyszeli alarmujące, gwał
towne bicie młota w kawał za
wies.z.oneg-0 żelaz.a. · 

- Chciałeś, panie, próby, 
więc będziesz ją miał , - oś-
wiadczył Awdaniec. 

Wprowadzili konie między 
drz.ewa i przywiązali je do pni. 
A sami znowu udali się na 
skraj lasu. Wszystko zależało 
od tego, ilu uderzy na nich 
wrogów. Jeśli będz.ie ich więct?j 
niż dz.iesięciu, postanowili, że 
biegiem wrócą do koni i ucte· 
kną w puszczę. 

Przy koniach poz.ostawili 
oszczepy. Każdy miał tylk'> 
swój miecz, kolczastą kulę na 
łańcuchu i tarctę na plecach. 
Ukryli.. się za paniam drzew 
na skrąju lasu i czekali n-i 
wroga. 

Zza wałów wyskocz.yło ośmiu 
jeźdźców I skierowało się trak
tem w 'kierunku lasu. Z po
czątku jechali stę,pa, potem 
prz.eszli w kłus i wtedy usły
szał Dago i jego ludzie nara
stający sz.um skrzydeł. · Jeźdźcy 
nosili na plecach pałąki z 
uczepionymi do nich piórami 
dzikich i domowych ptaków. 
Pęd powietrza uderzał w pióra 
i powodował ów dz.iwny prz.e-

nikliwy sz.u.m. To było tak jak 
gdyby zbliżała .się wielka ule
wa. 
Było południe, na ostrzac.:h 

oozcz.epów Ludzi S1<rz.ydlatyd1 
połyskiwały promienie słońca. 
Ich krótkie peleryny podnosił 
pęd powietrza, na kopulastych 
hełmach podrygiwały ptasie 
pióra. Wąsate twarze i orle no
sy przydawały tym ludziom 
ptasi wygląd, skrzydła z.dawa
ły unosić ich do lotu. Rozwinę~ 
li się w szereg. z.djęli z ramion 
lekkie tarcze. 

- Nte kryjmy się dłużej -
z.decydował Dago. - Nasze 
wojska nie zawsze będą miały 
z.a plecami las i drzewa. aby 
się skryć z.a pniami. 

I wyszedł_ na otwarte pole, a 
za nim ucz.ynił to Awdaniec, 
Fulko i Łabędź Rudy 

Ludzie Skrzydlaci po białych 
płaszczach rozpoz.nali Lestków. 
Konie przeszły w galop, sz.um 
wzmógł się. Gdyby Piastun i 
jego towarz.ysz.e poz.ostali na 
swych koniach, już dawno po
niosłyby ich one w las, prze-
rażone niez.nanym dźwiękiem. 
Zamiast walczyć z wrogiem 
musieliby siłować się z własny.:' 
i_ni końtpi,, próbować zatrz.ymać 
Je w m1eJscu. 

Skrzydlaci już byli o -::ztery 
kroki, już tylko o trz.y kroki... 
Dago poczuł jak po jego tarczy 
na plecaeh ześliz.guje się g "Ot 
oszczepu. Wtedy zan1cu:hn~ł się 
k?lcz.astą kulą i złamał przed
nie nogi kania, który był naj
bliżej. Zwiertę zarżało przeraź
liwie i zwaliło się na głowę. a 
wraz z nim .spadł Cz.łowiek. 
Skrzydlaty. Dago dopadł go 
jednym skokiem i Tyrfingiem 
uciął głowę w kopulastym heł
mie. Teraz zaatakowal go dru
gi jeździec i Dago znowu za
machnął się kolczastą kulą na 
łańcuchu. Ty.m razem u<lerzyl 
konia w piersi. Zwierzę stanę
ło dęba, a kiedy wojownik ze
sk~kiwal z konia, Dago ciął go 
mieczem. Tamten <;isłonił się 
tarczą, która roztrzaskała się 
od ostrza Tyrfinga. Wtedv 
drugim uderzeniem wytrąclz 
mu Dago miecz z dłoni i ciął 
w brzuch. odskoczył i wówcza,s 
oderwał mu głowę od tułowia. 
Rżały głośno ranne konie, wo
łali coś do siebie Ludzie Skrzy
dlaci, Lestkowie walczyli w 
milczeniu. Awdaniec ani razu 
nie wyjął z pochwy swego 
miecza, jego kolczasta kula 
miażdżyła na swej drodze koń
skie karki, golenie, lu<lz.kie 
klatki piersiowe. Z ośmiu Lu
dzi Skrzydlatych tylko jeden 
próbował ocalić życie i zaczął 
uchodzić z pola walki. Zgubił 
go jednak szacunek dla pta
ków. Kruk Awdańca, który 
podczas walki unosił się nad 
wojownikami, nagle natarł na 
niego i chciał mu wykluć oczy. 
Wówczas Skrzydlaty, zamia.st 
się obronić przed ptakiem, 
przeszyć go oszczepem lub 
ciąć mieczem, osłonił twarz. 
dłonią. Wykorzystał to Awda
niec i rozkołysaną na łańcuchu 
kalczastą kulę rzucił mu w ple
cy, obalih z konia, podbiegł ku 
niemu i przeszył mieczem. · 

Z ośmiu wojowników, pięciu 
było martwych, trzech rannych 
dobił Łabędź Rudy. Uciął też 
głowy rannym koniom, aby się 
nie męczyły konając. 

- To nie było takie trudne 
- ".>cenił Dago. - Ale prawdą 
jest, że tylko tarczownicy z 
kolczastymi kulami mogą ich 
pokonać. 

Graf Fulko zrywał sakiewkl 
zawieszone u pasa zabitych 
Ludzi Skrzydlatych. A kiedy 
j\lż je wszystkie pozbierał, Da-
go, który obserwował go z 
odrobiną pogardy, wyjął z.e 
swej sakiewki najmniejszą l 
najtansz.ą monetę jaką po.sia
dał, ·jedną saige wartą jedną 
dwunastą część złotego solida, 
i rzucił ją pod nogi Fulki. 

- Zabierz. i to, g~afie. 
- Czy źle czynię łupiąc po-

konanych? - zdumiał się Ful
ko. - Taki jest przecież wo
jenny obyczaj. 

- Będziesz zawsze tylko 
wojownikiem - powiedział Da
go. - Ty weźmiesz jedną 
saigę, a ja całe państwo. 

I rozkazał zawracać w głąb 
lasu do pozostawionych · koni. 

- A może tę wieś puścimy z 
ogniem - zaproPonował Ła
będź Rudy. 

Piastun popatrzył na rozlegle 
rżyska, stada bydła, strzechy 
stodół i domów z. wielkimi 
gniazdami bocianów. Piękny 
mu się wydał ·ten wid-0k i dla-
tego rzekł do Łabędzia: · 

- To wszystko będzie wkrót
ce moje . albo twoje. Łabędziu. 
Cz.y warto niszczyć swo.i::-i włas
ność? 

C.D.N 

• . 
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CER~EJ 
SPÓŁKA Z O.O. 

PRZYJMUJE· ZAMÓWIENIA 
l\JA USŁUGI REKLAMOWE 

ptansze informacyjne 
znaki graficzne projektowanie 
i wykonanie 
.szyldy i· plansze reklamowę 
projektowanie wystaw· i ooniie.~ 
szczeń h~ndlowych 

ZAMÓWIENIA PROSIMY KIEROWAC POD ADRESEM: 
90·050 Łódź, skr. pocztowa 290 lub telefonicznie 36·60·11 wewn.293 ' 

BIURO REZERWACJI I SPRZE'DAŻY 
Łódź, ul. Piotrkowska 122 

['\'FORMACJA, REZERWACJA - tel. 33-48-15 
33-99-98 

AIR TOURS - tel. 33-48-59 
TLX 886155 LOT PL 

Z A P R A S Z A 
• 

codziennie w godz. 9-17, w soboty w godz. 10-14, 
AIR TOURS w godz. 12-16. 

Polecamy nasze usługi: 
- lnformac1e na temat \otaw krajowych i zagraniczn~·c!'l. 
- Rez.erwacje miejsc w samolotach polskich i zagranicz-

nych I iniach lotniczych 
- Bilelv lotnicze na wszystkie trasy świata 
- Ud71a/ w at1 akcyjnych imprezach turystycznych, organi-

zowanvch przez LOTNICZE BIURO TURYSTYKI AIR 
'\'OURS 

2826/K 

FO 
UWAGA 
lA.MATORZY ! 

OTRZYMASZ BEZPŁATNIE FILM KOLOROWY, 

jeżeli 

z Two1~gu negatywu wywołanego u nas wykonamy co 
na.1mn1e.1 20 dobrych zdjęć! 
- Wywoływanie filmów ORWO, AGFA, KODAK i in

n.vch w urz<1dzeniarh najlepszych firm światowych, 
Odhllki barwne robione wyłącznie w automatach 
AGFA i GRETAG na papierach polskich i zagranicz
nych. 
Odbitki ze sla.fdów wykonywane techniką specjalna 
na papierze odwracalnym. 

STUDIO FOTOGRAFICZNE AFP 
Z A P R A S Z A 

adres: 03-318 Warszawa, ul. Ogińskiego 5a, tel. 11-50-95. 
00-545 Warszawa, ul. Marszałkowska 72, 
tel. 28-32-29. 

Prace można również nadsyłać pocztą. 
2506/K 

2959/K 
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• Plac Wolności 10/11 
PRZEDSIEBIORSTWD 

zv· tel. 36-87-45 36-10-46 32-68-34 
telexy 884424 886758 

o F E R u J E 

ATRAKCYJNY WYPOCZYNEK W KRAJU I ZA GRANICĄ 
po cenach konkurencyjnych. 
Proponujemy! 

- BALE SYLWESTROWE 
- WCZASY RODZINNE I INDYWIDUALNE 
- WYCIECZKI TURYSTYCZNE 
- IMPREZY GWIAZDKOWE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 

Prowadzimy również REZERWACJĘ i SPRZEDAŻ BILETÓW LOT na liniach 
krajowycb i zagranicznych. 

Szanowni Państwo 
Polisa „WESTY" na ubezpieczenie następstw zakażenia AiOS: 

- legitymacją zdrowia wobec społeczeństwa, 

. 
2963/K 

- gwarancją w razie nieszczęścia. 
Wśród wąskiej grupy dawców krwi wykryto nosicieli AIDS. Twoi 

zi:iaj.omi i. współpracownicy mogą być nosicielami tej groźnej, dla Cie
bie 1 Twoich najbliższych, choroby. 

Twoja .s.kór.a częs~o jest uszkodzona, zaś w jamie ustnej zdarzają się 
ra?Y· Jesh 711e nosisz okularów jesteś również narażony na zakażenie 
wirusem. Wirusa AIDS stwierdza się już u zwierząt. 

. PÓLIS.A """fE s TY"' TO LEGITYMACJA!·H 
Polisa „WESTY" to gwarancja źródła utrzymania, gdy przytrafi się 

Tobie nieszczęście zakażenia tą groźną chorobą - otrzymasz jednorazo
wo całą sumę ubezpieczenia albo rentę miesięczną w wysokości 1/90 
sumy ubezpieczenia, 

--~-- - '"' I 

NIKT :tr Sl'\7IECIE NIE DAJE TAKIEJ SZANSY 
POMYŚL! SI\:ALI{ULUJ! 

. . ' O \V O ś C! 
Ubezpieczenie od następstw błędów leczenia. 
- Czy chcecie spać spokojnie, nie bać się ryzyka i powikłań związa·· 

nych z operacją i leczeniem? 
- Czy chcecie otrzymać pomocną dłoń, gdy zostanie postawiona 

błędna diagnoza, źle przeprowadzony zabieg lub operacja, nastąpi 
pomyłka w sporządzeniu leku? 

Jeśli tak - to nie zwlekajcie! Proponujemy nowoczesną formę ubez
pieczenia od następstw błędów w leczeniu. 

~eś~i lekarz na skutek niedbalstwa, lekkomyślności lub braku należy
teJ wiedzy spowoduje uszkodzenie ciała, nieuleczalną lub długotrwałą 
chorobę, rozstrój zdrowia - będziemy z Wami w ciężkich chwilach. 
Otrzymacie odszkodowanie i ·sat.ysfakcję moralną. 

- Dla niesamodzielnych dzieci, małżonka lub konkubenta ubezpie
czonego - w przypadku śmierci - wypłacamy rentę i pokrywa
my koszty pogrzebu. 

- Ubezpieczenie obejmuje błędy popełnione w lecznictwie państwo
wym, spółdzielczym i prywatnym przez lekarzy, pielęgniarki, ad
ministrację placówek medycznych, a także powikłania będące 
skutkiem złych warunków sanitarno-higienicznych! 

- Bezkonkurencyjne warunki finansowe ubezpieczenia. 
- Ubezpieczając pojedynczy zabieg lub operację na sumę np. 

100 tys. zł płacimy iednorazowo tylko 2 tys. zł! 
N~AS~ i>otiśA _, TO' Zrlt<b'WY sFlN' I PÓGÓDŃY ÓZIB~ Szczegołowych informacji udzielają pośrednicy ubezpieczeniowi i 

Przedstawicielstwo „WESTY", Łódź, ul. Nowotki 8, tel. 32-56-61. 2799/K 

IODGLOS~ 
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tODZKIE PROPONUJĄ 
W roku 1 OO-lecia sceny polskiej w Łodzi, chcemy szerzej i inaczej 
informować o życiu teatralnym naszego miasta. 
Pełni ufności w możliwości przeciwdziałania rozbiciu środowiska teatralnego, 
chcemy umożliwić działanie tym wszystkim, którym konsolidacja, 
rozumiana jako polemiczne współdziałanie i twórcza prowokacja leży 
głębokó na sercu. Proponujemy dyskursywną reklamę wydarzeń 
artystycznych, uznanych przez ich twórców za ważne i godne popularyzacji, 
zwłaszcza że Łódź ma w tym względzie dobre tradycje. 
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TEAT~ STUDYJNY'83 

nocneJ 
sprawia 

. . 

. '".~eśni~ ~vy~yt;v 
Nie stosuj 

~rodków nie:·trać głowy be-.l 

_ _,,,,. 

z chirurgiem. 

W naszej plac~wce· przy ulicy Kopernika· -8, tel. 36-41-llG. 

zostaniesz skutecznie wyleczony metodn Profesora' van Helsi'nga_. 
Przyj~cia w dniach: 27, 28, 29. 30 paździc:mika 

i 3: 4. •). 8. 9 listopada. o godzinit! l9. 

T 1E AT łł ST U il> Y J NY l.ódź. uf. Kopernika s. teł. 36~78':'8f ---
·DRACULA'' '' . . wg BRAMA STOCKERA 

· widowisko i udziałem zespołu I M P E R A •r O R 

Widmo wampiryzmu krąży po Europie. 

. I 

2958/K 

·----- :i'WóR~ WOKóJ„ sm~IEł;A1D i\IOR'AtNY -------· 

Różnorodność formy, prezentowanych niżej a nadesłanych przez teatry 
informacji świadczy niewątpliwie o swoistej indywidualności każdego 
z ·zespołów i pozostawia nadzieję, że sukcesywne zderzanie tak różnych oblicz 
łódzkiej Melpomeny stanie się zaczynem konstruktywnej i iakże ważnej dla 
środowiska nie tylko artystycznego, wymiany doświadczeń teatralnych. 

Ewentualne uwagi Czytelników chętnie przekażą zainteresowanym 

MARIOLA WIKTOR i ANDRZEJ BARTOSIEWICZ 
29~7 /K 

I ~ TE TR POWSZECHNY I ' Dyrektor Naczelny i Art;styczny 

I Be' wątp;,ru„ najb.rd~•.i w!?.~~,!;'wp ~~rn';',;~K.!,te<m łód,k;m i•" ''"' Pow
szechny. Smutna to zapewne wiadomość dla jego sympatyków którym donosimy, iż w 
dniach 14. X. - 21. X. 88, zespól dyr. Pawłowskiego bawi w Wilnie. pre1entu1ąc tamtejszej 

~ publiczności „Cycla" Morsztyna oraz „Panienki -Madame Tiny" Pierre a Chesnota. 
~ W kilka dni później Teatr Powszechny spodziewany iest we Frunze. jako jeden z zaii.rani-

~
~ cznvch zespołów na fe5tiwalu poświęconym t\\'ń1· "~IJ~('i wvbitnego p1sa1"7a raci1i~kiego na
~ rodov.:ości kirgiskiej - C1.~ngiza Ajtmatowa. r nie bez powodu, bo\viem. ~ztuka oparta na 
~ motywach powieści tego autora zajmuje ważne miejsce w repertuarze Teatru Pow~·1er:hnego. 

I Dz;:N::~:::~ecle 
~ adaptacja: ALEKSANDR \.llfLKlN 
~~~ prżek.lad: ALEKSANDER B..>GOAŃSKI 

~ DZIEŃ DLUZS'lY NIŻ STULECIE \o wspaniała opowieść sceniczna zawierająca w sobie ia-

~ 
równo historn~ ja.k i wrzję przyszłości iednoo:;tki pod<lanej działaniu sił i systemów zm•errnją-

~ 
cych do un:ce~twienia indywidualnej· '11'l1lue1 osobowości i metodami owchic:i:nej ora.2 fizycz
nej sily zmuswjących ią do utraty ~amięci. zdolności uczuć i umilo'jętności własnego, o;amo
dziclnego myślenia. Op.o wieść ta jest opisem jednego długiego dnia wyprawy grona żałobni-

~ ków przez step na pradawne, uś,vi~one tradycją cmentarzysko. W uc1estnikach żałobnego 
~ konduktu moment rozstania z ·przyiac1elem budzi nle tylko wzrus1enia. lec1 także głębokie 

~ 
refleksje. Odżywają w nich odległe legendy i obrazy l calkiem jeszcze nier>dleglej a często -JO

lesnej historii. Ich Własne doświadczenia budzą w żałobnikach nie uświadamianą sobie nawet 

I troskę o los człowieka i świata przyszłości. 
Rzeczywistość. mity i legendy, hi~toria ora? fantastyka kosmiczna posłużyły Czingizow1 Aj

~ tmatowowi do poruszenia wielu spraw o mac1eniu uniwersalnym i wyrażenia niepokoju o Io
~ sy świata poszerzającego 5ię o kosmos. jednak duchowo pusto~·1.ejącezo 

I
~ Realizatorami S,Pektaklu są wybitni twórcy rnproszeni pr1~ Teatr Pows1e1:hny le Związku 
~ Radzieckiego: Aleksandr Wilkln - czołowy rezyser wspaniałego rnusk1ew„k1tigo Teatru na 
~ Tagance, Jurij Dolomanow - wybitny '!Cenograf oraz Nikita Szirokow - t:rrnkomitv kompo1-y
~ tor młodego pokolenia. Konsultantem do spraw kosmonautycznych jest w tym "PPklak\u ra
~ dziecki lotnik-ko~monauta Georgij Greczko. Fascynujący układ choreograficzny ~komponuwała 

Janina Niesobska. 
Teatr Powszechny se1·decznie zaprasza do obejrzenia tego znakomitPgo spektaklu„ pol~·ając 

jednocześnie uwadze swoich sympatyków „Sen nocy letniej" - jedną z najświetniejszych ko
medii szekspirows~ich. 

Sen nocy letniej 

WILLIAM SZEKSPm 
(A Midsummel.' N\gh's Oi:t!am) 

przekład KR'li'.S't\'NA BER.WIŃSKA 
~ mLlzyka· CLESLAW NIEMEN 
~ Jest „Sen nvcy letniej'' ze wszystkich sztuk swego autora utworem najbardziej erotycmym, 
~ a erotyka, którą dzieło to zdaje się być przesycone jest tu równie bogata w odcienie lak 
~ wszystkie wielkie i silne uczucia, o których mówi w swych s~tukach Szekspir - najw1ęK5zy 
~ dramaturg doby nowożytnej. 
~ Zarówno prawda 1 siła tych głębokich uczuć, jak i szekspirowski humor, w którym delikat
~ ny dowcip w naturalny sposób pr.tenika się z rubasznym żartem. czym z tej komedii dzieło 

wiecznie młode i w każdej epoce współczesne. Przedstawienie zrealizowane priez T'eatr Pow
~ szechny przekona o tym niezbicie i sugestywnie. A uczyni to tak, jak potrafi zrobić to 
~ scena mistrzowsko posługująca się wszystkimi środkami artystycznego wyrazu inscenizacyjne-
~ go. , 
~ Zaskakująca arcyciekawymi rozwiązaniami reżyseria Daniela Bargiełowskiego, frapująca se~
~ nografia i kostiumy zaprojektowane przez Iwonę Zaborowską. bogata w ry„unku choreografia 
~ będąca dziełem Janiny Niesobskiej i fascynująca muzyka.„ Czesława Niemena tlożyty się na 
~~~ wspaniałą wizję inscenizacyjną. T'wórczy zamysł tak doskonałego grona twórców w~paniale re-

~
~ alizuje występujący w tym przedstawieniu niemal cały zespół aktorski Teatru Powszechnego 

w Lodzi • 

~ 
Zapraszając do obejrzenia ,,Snu nocy letniej" Teatr Powszechny p17ypo~ina.. iż ~ repertua

rze tej sceny pozostają wartościowe i cieszące się dużym powodzeniem mscen\zac3e „Trzech 
~~~ sióstr" A. Oiecbowa, „Cyda" J. A. Morsztyna. . 

I
~ Oprócz spektakli dla dorosłych scena przy Obrońców Stalingradu serwuje przedstaw!en!a 
~ . dla publiczności dziecięcej. W tym gezonie Teatr Powszechny zaprasza na spektakle: „N1edz
~ wiedź kr6Ia Gniewobora", pióra I. Sikiryckiego i „Pierścień i R6ia" W. Thackeraya. 

KIEROWNIK LITERACK1: EWA PANKIEWICZ 
2958/K 

„JAJA JAK BERETY' „CZEGO NlIE WIDAC„ „BONJOUR MARCEL D„ „JAJA JAK BERETY" „CZEGO NIE WIDAC" 

ł. .·d· .. 
O ZI-

WALKA TEATRU I JEGO MAGII Z OKRUCIEŃSTWEM I PRZEMOCĄ 
. W IMIĘ RADOŚCI ŻYCIA I WOLNOŚCI CZŁOWIEKA! 

CO GROZI AKTOROM P:RZYBYŁYM DO MAŁEGO MIASTECZKA, 

GDZIE RZĄDZI TERROR? 

·Wtttfrowny./efJtr$opqfoVieia 

D ODGLOSY 

LJUBOMIRA 's1MOVICIA, reżyseria zespołowa, 
scenografia: JAN BANUCHA, 
muzyka: EWA KORNECKA. 

Premiera: 17 września 1988 roku w Dużej Sali 

TEATRU NOWEGO 
2917/K Foto: Romuald Sakmoicw 
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TEATRYŁOD PROPONUJĄ 
„ 

I 

teatr im. Stefana Jaracza w ł.odzi 

"CZARNA DZIURK· 
Gorana Stef'1novskiego . -- - - -
na1nowszq premierą! 
Rezyseruje gościnnie 

„ _..,,, 

8 

V 

L1t1SISA GEORGIEVSKI !! 
1uż 19_: października ! 

ZAPRASZAMY!!! 

2956/K 

V lJ IST • ••••• 
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' . § ~ 1~ . ~ t••tr. . mus~esn, ~ 
~ _ 'nJ urłodsi i 
§ zaprasza § § ~ 
§ na premierę § 
§ " § operetki § 
§ § 
§ FREDA RAYMONDA § § s 
§ § 

I 8/<fl<it1111 111t1sl<a I 
§ § 
~ libretto - HEI~Z HENTSCHKE § 
~ teksty piosenek - GUNTHER SCHWENN § 
~ tłumaczenie - KRYSTYN A CHUDOWOLSKA S 
~ JÓZEF TALARCZYK § ~ § 
~ s s; SZANOWNI PARST\VO! " ~ § 
~ 'cagn;emy 1apre?entować Wam jeden z najpopularniejszych utworów przełomu lat trzydzie- § 
~ ·ty<'h ' C/tP''rl1ie~1 yc h ~<,J,·1ei:o stulecia. „Rtęk;tna Ma-; ka" powstała w r. 1937 w , wyniku współ· § 
i. 1racy Fredii R<,Jymuntla <wla.śc, FriPdricha Vesely) z Heinzem Hent.c;chke, dyrektorem znaneg<' S 
~ 1erPńsk1P!! i '"atru m>1tvr·zneg.1 MPtr·•po l -fhPater. Operetka ta jest wielką rewią przebojów. a § 
~ ei melodiP '-Y~kały oi:tremne powodzenie u publiczności. Do najbardziej znanych zaliczyć trze- § 
~ 1a · '1 JULIS7KA. O .JULTSZKA! TEMPERAMENT MAM. CZA-CZA, ZWODNICZY BYWA ~ 
~ 1LASK OCZU PH:KNEJ KOBIETY, WIOSNA W SAN REMO. § 
~ § ~ Miłosne pervpetie, artvstvczna bohema. piękne krajobrazy - wszystko to sprav.ia, że „Błę- ~ 
„ t„ą Maskę" ogląda c;ię z 1>rawdziwą przyiemnością. 1"' 
~ s 
~ Re7yseria - ZBIGNIEW MAREK HASS ~ 
~ Kierownictwo muzyczne - TADEUSZ BŁASZCZYK § 
~ Kierownictwo chóru - ROMAN PANIUTA § 
~ c:;rPnni;:rr-lri::i. - ANNA BORROWSKA-EKTERT § 
~ s ~ r;horeografia - WŁODZIMIERZ TRACZEWSKI § 
~ § 
~ § § PREMIERA 29 PAŹDZIERNIKA 1988 ROKU § 
~ SERDECZNIE ZAPRASZAMY! § 
~ 2955k~ 
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~ 
teatr· 77 

Teatr 77 wkroczył w dziewiętnasty rok dz:alalności. Jest to sezo11. w którym tę niewielką, 
lecz mocn-0 już wrośniętą w łódzki pejzaż kulturalny placówkę, ct.eka.ią dużt: Gmiany. ' W'ąże 
się to ze zmianą statusu teatru. Powstało STOWAR:lYSZENIE TEATRALNE „TEATK 77". 

W działalności Teatru pojawią s i ę nowe możliwości, wynikające z uprawnieó 1 s7ans, 1aKie 
stwarza stowarzyszenie. I chociaż za wcześnie .U'!szcze mówić o szczegółach. można· powiedzieć, 
że powstanie Stowarzyszenia będzie miało wpływ na profil i działalność teatrQ, a obok do
tychczasowych . znanych już form pojawią się w nie.i nowe. 

Kierownictwo i zespół Teatru 77 spodziewają się przede wsi,ystkim powiększenia skromnych 
dotąd możliwości finansowych Krępowały one I utrudniały nawet normalm1 działalność Tea
tru, polegającą na przygotowywaniu nowych premier. Ich hczbę i częstotliwość znaczni~ ogra
niczał niewielki budżet. Powstarne Stowarzyszenia stwarza nadzieję na poprawę tej sytuacji, 
bez czego trudno sobie w tej chwili wyobrazić rozwój. 

Nie czekająC' na spodziewane zasadnicze zmiany, Teatr 77 podjął, jak co roku, swoją dzia
łalność na dotychczasowych zasadach. W paździemiku będzie on co prawda jeszcze n.ieobecny 
w kalendarzu repertuarowym łódzkich scen. Przygotowuje się bowiem do podróży artystycz
nej - do Czechosłowacji i na Węgry. 

W trakcie dwutygodniowego tournee - począwszy od 16 października - zespół Teatru 
przedstawi .• CWWNÓW" Andrzeja Strzeleckiego w reżyserii autora (9 razy - w trzech mia
stach: Pradze. Budapeszcie i Szekesfehervarze). W tej chwili trwają prace nad wznowieniem 
tej o;ztuki. której premiera w Teatrze 77 odbyła się w 1983 r. i · która miała na tej -;cenie re
kordową liczbę przedstawień (100!). ciesząc się niezmiennym powodzeniem. 

Opróc2 „Clownów" Teatr 77 pokafo w Pradze adaptaC'je znanego opowiadania Janusza Glo· 
wackiego .,CORAZ TRUDNIEJ KOCHAC" w reż. Zdzisława Hejduka (spektakl - oodobnie 
jak „Clowni'' - nagrod10ny na Ogólnopolskim Priegląd:rie Teatrów Małych Form w SzC'?..eci· 
nie) a w Budapeszcie - najnows.7y ~pektakl - „MARI„ Gyorgy Schw-.i,jdy, węgierskiego dra
maturga (jest to polo;ka prapremiera tej ~ztuki) w tei qamej reżyserii. 

Warto dodać. że prezent.acja tej ostatniej sztuki stanie się- okazją do współpracy aktorów 
występujących w „Mari" z aktorami węgier-;kie1 grupy „SZKENE" z Budapesztu. który jest stro
ną zapraszającą i gospodarzem łódzkich ,SiódPmek". Nb rewizyta teatru .,s'lKENE" w Tea· 
trze 77 spodziewana jest - ze sztuką „SEN NO CY LETNIEJ„ Williama Szekspira - w listo
padzie br 

Zapowiada się więc nowy, interesujący etap we współpracy Teatru 77 z teatrami ~granlcz
n:vmi, wc;półpracy maiącf!'j już długą i ciekawa tradycję. Poc7ątki tej wspńłpracy slęt1;ają lat 
7(}., a rozmachu ·; tempa w~pólpraca ta nahrała z chwilą utworzenia - w 1976 r. - Mierl7V
narodowej Federacji TPatru Niezależneg-0 w Sztokholmie (lFTTl. Do najbardziei znac7ą<'V"h 
faktów w tej wsoółpracy należą wqpólne wvpc•wiedz1 qpo!eczno-teatrahie Teatru 77 i innymi 
zespołami: „SK R7Y'i'.OW ANTE" (1978. z Teatr 9 ze Sztokholmu) •. WIOSNĄ LtJOOW" IH179, z 
Divadlo na Provazku z Brna) i MTĘDZYNAR· lD'>WY PROJEK'l' TEATRALNY „RAZEM" -
LABIRYNT SWTATA I RAJ SERCA (Z 4 in.ny mi grupami. Kopenhaga 1983) . 

W tej chwili Teatr 77 - wraz z grupą zaprzviaźnionych teatrów z różnrch krajów (m.in. 
z CzPchosłowacji. Węgier, Jugosławii, Włoch, RFNl - przygotowuje qię do rralizacji na du:i:ą 
skalę zakrojonego międzynHrorlowPgo projpi<tu .UROGA DO DEJ,F". Gotowe 'llł założenia pro
gramowe, pow<ital komitet koordv11uiącv ':l7iHłalność teatrów. trwają starania o uzy<;kanie 
funduszy. powstaie 7.arvs koncepcji cało~c>i tej niezwykłrj w zamierzeniu drogi, iaką przebędą 
teatry ze qwoich krajów do Grecji ażeby tam. u stóp Swiątyni Appolina w Delfach, spytat o 
przvo;złośr Europv i <iwiata. 

PR'IJEKT „DROGA DO DELF" skupi największą uwagę zespołu Teatni 77 w ciąl?u naibllż· 
szych dwóch lat. 1arówno w <iez. 1983189 iak ł w Jubileuszowym. dwud1.testym roku dzi:iłalno-
ści. Tak szemko, z rozmachem pom.,.·41ana ini cjat.ywa społe<-z.no-artv<itv„:ma wvm1ui:a \ViPIU 
starań i · dużej koncentracji - zaan!:(ażowania wszv~tkich członków Teatru. Ttakładu po\YaŻ-
nych sił i środków. których zdobycie ie<1t - 1ak 'lię wydaje - naiwiękę;zym problemem. 

Niezależnie od tego zdarzenia ;altim będ7ie DROGA DO DELF, Teatr 77 prowadzić będzie 
w sezonie 1988189 działatnośe repertuarową we własnej siedzibie. Opróc1 !lpektakli znaidują
cych się w repertuarze („Cora? trndnlej kochać". „Nawrócony" wg Marka Hl.aski. „Mari" ba .. ka 
dla dzieci, „\Vzywam wa~ wszy tkie kra<>noludki - królewna!"). rozpOC'zęto Pr'lyi?ntnwania ndcirita
cji teatralnej l)owie~ci W. Jerofieir.wa •• MO"!KWA - PIETtlSZKI" 2atvtułowanei - dla po
trzeb tego wy<;tawienia - „ ... DLAC'7.EGfl?". z początku będzie to waMztat dla akto1•ów, kie
rownictwo Teatru mR i?dnak mtd7ieię. że uda się uzyskać z~m<lę na realizację c;pektaklu. kt6-
rv dzięki swo,jemu tematowi, tyleż ważnemu. co wywołujące-mu kontrowersje w ZSRR. a tak
że dzięki gościnnej reżyserii znanego. reżysera Jacka Zembrzuskieeo ma szansę stać się te-
atralnym wydarzeniem. 

(T. S.) 
2954/K 

Piotr Krukowski w sztuce „GMaz trudni.ej kochać" 
Foto: Romuald Sakowicll 
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~ NOWE_,BARDZIEJ ATRAKCYJNE ZASADY UBEZPIECZEN I USTALENIA ODSZKODOWAN ~ 
§ PROPONUJE P. T. KLIENTOM § 
§ § 

~ Za.kła ~ 
§ § 
§ nowe z.asacty dotyczą m. m.. macl_l tt;~o ubezpieczenia PZU zwraca także koszty le- § 
S czerua me pokryte z ubezpieczenia społecznego. § 
~ • W UBEZPIECZENIU MIESZKAŃ ' W UBEZPIECZENIU § 
§ i DOMÓW LETNISKOWYCH ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ § 
~ oraz BAGAŻY, WARSZTATóW, - mo:ż.li~ości _rozszer~en~a z.akresu ubezpieczenia także na ~ 
.... SKLEPÓW zobow1ązama wynik.aJące z odpowiedzialności kontrak- ..,. 
§ towej. § 
S - możliwości ubezpieczenia biżuterii, dzieł sztuki i innych W UBEZPIECZENIU NA ŻYCTV S 
S cennych przedmiotów do wysokości rzeczywistej ich war- .lll:J S 
§ tości; dotyczy to również stałych elementów wyposażenia - skrócenie czasu oczekiwania na wypłatę świadczenia; § 
S mieszkania, wy~łat~ z tytuł~ grupo'?'ego ubezpieczenia rodzinnego S 
S - ustalania odszkodowań za szkody powstałe w wyniku na zyc1e następuJe w dmu zgłoszenia zdarzenia (w wielu ... 
S zalania mieszkania - według aktualnych cen usług bu- prz_Ypadk~ch oznacz~ u;> wypł~tę „od ręki"), ~ 
§ dowlanych, - moz~1wośc1 przystąpienia do indywidualnego kont.vnuo- ~ 
§ - mozl1wuści zawarcia umowy ubezpieczenia przedmiotów wama cbezpieczenta na życie osób w wieku do 75 lat ~ 
§ pochod:t.enia zagranicznego. gwarantującej odszkodowania (poprzednio do 65 lat). ~ 
§ usta.Inne wg cen komisowych lub tzw. przelicznika dewi- .w ramach wszystkich rodzajów ubezpieczeń na życie oraz ~ 
S zowego stosowanego przez przedsiębiorstwo „PEWEX", nieszczęśliwych wypadków PZU wypłaca świadczenia rów· S 
§ - rozszerzenia odpowiedzialności PZU na wszystkie szkody nież w przypadku utraty życia ubezpieczonego (wspólubez- § 
S zaistniałe w bagażu klienta w czasie jego przebywania pieczonego) z powodu choroby AIDS. S 
S poza stałym miejscem zamieszkania, S 
§ - możliwości stosowania dogodnej. rata'.nej opłaty składek • ZAPOBIEGAN'IE WYPADKOM § 
~ z.a ubezpieczenia. ~ 
§ Ponadto można w PZU zawierać ubezpieczenia majątko- W 1989 roku ~ZU zwiększa środki finansowe na działa!- § 
§ we na indywidua in:e usta!onych z klientem warunkach i ność mającą na celu zapobieganie zdarzeniom losowym; ze ~ 
§ kwotą składki wg tzw. zasady „polis szytych na miarę". środków tych mogą skorzystać m. in. szkoły, które zawarły ~ 
§ tj. wg rzeczywistych potrzeb klienta. z PZU umowę ubezpieczenia młodzieży, komitety osiedlowe !'I 
§ Uprawnienia w tym zakresie mają wszystkie inspektoraty i inne instytucje organizujące miejsca bezpiecznych zabaw § 
§ PZU. dla dzieci oraz instalujące urządzenia zabezpieczające przed ~ 
S wypadkami. S 
§ 4:· W UBEZPIECZENIU OD SKUTKÓW ~ 
§ NIESZCZĘSLIW.YCH WYPAHI{ÓW POSREDNICY UBEZPiiECZENIOWI PZU ~ 
§ - rozszerzenia począwszy od 1 stycznia 1989 r. - zakresu ~ 
§ świadczeń za wypadek lub obniżenia tar.dy składek udzielają wyjaśnień odnośnie wszelkich spraw związanych z § 

. ! 

PHU „0 TE X" 
w Lodzi 

I 

PHZ „B A L T O N A " SA 
w Gdyn i 

z A p R A s z A J 

do swoich sklepów, polecając: 

ul. ZGIERSKA 22 

# sprzęt RTV aucliowizu~lny 
• kasety vid eo 
# art. kosmetyrzr.e 
• zegary i zegarki * zabawki i kalkulatory 

sklep czynny w godz. 10-18 
w soboty, w godz. 10-15 

ul. ZGIERSKA 11 
• art. spożywcze 
• napoje 

sklep czynny w godz. 10-18 
w soboty, w godz. 10- 15 

Ą 

§ przeciętnie od 10 proc. do 20 proc. - stosownie do uzy- ubezpieczeniami oraz czynnościami dotyczącymi zgłoszenia § 
§ skiwanych wyników w tej grupie ubezpieczeń; w ra- szkody. S 
~ UWAGA! ~ 
§ W związku z przl·padkami wprowadzania naszych ubezpieczooych w błąd przez r6ine osoby podające sie za pośredni- ~ 
§ k6w PZU, informujemy. że pośrednicy PZU będą (również bez żądania) legitymować się upoważnieniem zaopatrzonym w § 

ŻYCZYMY UDANYCH ZAKUPÓW! 
') 11 9 4 

S pieczęć okrągłą z gOdłem państwowym. · S 
..,. Osoby nie posiadające takiego dokumentu nie są przedstawicielami PZU l nie są upoważnli>ne do powoływania się na na- lS 
§ sze przepisy i ich interpretację. PA8STWOWY ZAKŁAD UBEZPIECZE8 ~ 
§ Łódź, 1988.10.18. 2960/K § 
§ s 
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§ ~ 

~ Q Tylko ~ 
~ ~ 
~ od 5 października § 
~ do 15 listopada br. ~ 

~ KAŻDY ZAKUP ~ 
~ . ~ 
§ •KAWY4 ~ § § 
~ ziarnistej, mielonej, instant ~ 
§ ~ § o wadze od 1 kg wzwyż ~ 
~ ~ 
~ TAŃSZY O 10 PROC. § 
~ ~ 
~ Zapraszamy do wszystkich sklepów pro- ~ 
~ wadzących sprzedaż artykułów spożyw- ~ 
~ czych. ~ 
~ · 2854 K ~ 
~ ~ 
~././/"/-'.r.r.r.r/./////////////////./-'-'-'//////,r/////////rF/F/F,/F.I -------------1 Instytut Innowacyjno-Wdrożeniowy I 

z 

..... polka 1 o.o. (J.g.u) 
Płac Zwycięstwa nr 13 
tel. 7 4-24-28, 7 4-30-38 

p R s z 
do współpracy, na początek jako pracowników zleceniowych 

Instytut prowadzi działalność innowacyjną w zakresie: 

techniki cieplnej, energoelektroniki, elektroenergetyki, 

inżynierii chemicznej, 

badań hydrogeologicznych, projektowania ł wiercenia 

studni. 

Nie wykluczamy rozszerzenia zakresu działalności. 
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•• 
TEATR DI. STEF ANA JARACZA 

Łódź, ul. Kiliiiskłego 45 
Z A T R U ,D .L ~ I 

• PROWIZYJNYCH KOLPORTERÓW BILETÓW, 

• MONTAŻYSTÓW 
DEKORACJI, 
V..LY.KTI\YKÓW-
... oSWIETLENIOWCÓW, 
STOLARZY, 

• · GARDEROBIANĄ, 
# REKWIZYTORA, 
iff l\OBO'rN\K!\. 

GOSPODARCZEGO. 

Bliższe informacje - Dział Kadr, tel. 33-97-80 w. 24. 
°'18' lllPG~ iSl'BI 

R 
A 

ŚLNICY 
W_J dniach ~ ~7-31 październi 

I DZIANINA PODPINKOWA 
1:,BIAŁY BARAN~K" 

6633 K 

a 
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