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M A R IA N  ZDROJEW SKI

Prawdę mówiąc, chodzi 
mi o sprawy szynkowo-ka- 
seankowe, poza tym jestem  
małym człowiekiem i na-
prawdę mam wielką prośbę. 
Chcę błagać o obronę zaró-
wno własnego żołądka jak 1 
żołądków tych, co to szynki 
I tych, co to kaszanki, kupu-
ją. Ma się tę „polską naCu- 
Xę“ _  grunt to żołądek _ — 

co?

W
 najbardziej uroczystym 
dniu  m iesiąca w ysiano 
minie po zakupy. Pod-
czas izaikiupu 20 dllcg 

szynki w  sklepie mięsnym
— zrodziły się m oje p ierw -
sze wątpliwości. Rozumiem, 
że kolor b iały  oznacza 
tłuszcz, czerwonoróżowy 
tw orzy „raj w  gębie", aJe 
zielony i  to  w  częściach od-
środkowych? Pani zza bu -
fe tu  w  białym , budzącym  
zaufanie fartuchu  w yjaśni-
ła , że przecież kolor nie 
decyduje o w artości, że tok 
w łaśnie pow inna wyglądać 
szynka, że, że, że._ No, w y-
stąpcie panowie, którzy zdol-
n i jesteście oprzeć się uro-
czemu uśmiechowi kobiety?

Nad niecodziennym, a tra k -
cyjnym  zakupem  zawsze 
zbiera się k ilka osób m las-
kających językiem  W idok 
szynki zzieleniałej skw itow a-
ny został zwrotem: „fe! św iń-
stwo!", „oj, zielona, szkoda*
— praw em  serii — zapocząt-
kow ały dalsze narzekania.
A  narzekania są w ielora-
k ie , że szynka zielona w ew -
n ątrz  a kiełbasa zew nątrz; 
w  taniej kiełbasie dużo w o-
dy; kaszanka rzadka i  cu-
chnąca; a czy to, droga 
pani Pędzińska, dostanie 
pani woiowiny? Ja k  przy-
wiozą, trzeba Się wystać. 
Na rynku  jest) n a  pewno! 
Gdzie? A w  tych budach 
drew nianych po prawo... Bo 
to, m oja złociiutka, jak  po- ' 
prosić o pół kilo zawsze urż-
n ie więcej albo dołoży k a-
wałeczków i nigdy się nie 
dowiesz ile  powinno kosz-
tować.

„LU DZIE W  B IE lil"

P
roblem am i zaopatrze-
nia mieszkańców Łodzi 
w  mięso k ieru ją dwa 
potężne, niezależne, 

sztaby ludzi. W uproszcze-
n iu : ZPM  — produkcja, 
MHM — sprzedaż, a prze-
cież „każdy kupiec swój to_ 
w ar chwali" a więc i po-
szukiw ania utrudnione. Do-
piero bliższa analiza pozwo. 
liła ml odnaleźć ludzi w 
bieli, k tórym  spraw y rynku 
mięsnego, sprawy w arun-
ków produkcji, wyrobów, 
jakości, w jakiej docierają 
do nas, leżą najbliżej se r-
ca. To oni w łaśnie —1 per-
sonel S tacji Sanitarno-Epi-
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Pieśniarka paryska Juliett# Greco występuje 
w tiliuie JKorzenię aicb.i‘

realizowanego obecnie filmu 
cji polskiej pt. „Zamach"

Dokończenie na str. 9

k a p i i a i t
Rozpoczynamy druk pamię-
tnik ÓiW, „Białego kapitana
którego barwne, pełne przy-
gód życie — służba w Legii 
Cudzoziemskiej, udział w ak-
cjach komandosów francu-
sk ich— z p e w n o śc ią  zacie-
kawi haszycli Czytelników.

„Biały kapitan“ zawędrował już do 

literatury. C iekawych odsyłamy do o- 
statnich rozdziałów książki Magdale-

ny Samozwaniec — „Błękitna krew“.
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Fot. W itold M ickiew iet

Czy n a d s z e d ł  

z m i e r z c h  malar-

stwa?

Gdzie się toczy 

»,Piąte Koło"?

Dlaczeg p r  PiCicas-

so me
$ ̂  i  

% Jakie wystawy
my za rok?

• / -J

M Czy Łódź może 

konkurować z Pa-
ryżem?

Jak u r z ą d z i ć  

mieszkanit?

Kto projektował 

materiał w ciapki?

Na te i inne py-

tania odpowie

PALETA

(Patrz str. 4)
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f t a ó z a  s z k ó ł k a

JAKO
Stawałem ostatnio przód 

sądom. Nie, nic groźnego: 
jako świadek. Mało tego .— 
w oprawie cywilnej i to w  
tak zwanym postępowaniu 

. niespornym. Jak widzicie 
więc, nic b«fdę Wam zamra-
żać krwi w żyłach i nawet 
ludzie ciężko sercowi czytać 
mogą dalej.-

W sprawie tej byt, co 
prawda, nieboszczyk, aJe nic 
było sensacyjnego wątku. 
Pewna moja znajoma, mia-
nowicie, miała o.'ca. który 
został zabity w czasie oku-
pacji, podczas ulicznej ła-
panki, kiedy próbował uciec 
z policyjnej „budy". Ojciec 
ów był właścicielem Jakie-
goś placu. Kiedy moja zna-
joma zaczęła dochodzić o- 
statnio swoich do ton o placu 
praw, okazało się, że musi 
przedstawić akt zgonu ojca, 
dla przeprowadzenia prze-
wodu spadkowego.

Hitlerowcy nie byli na ty-
le uprzejmi, by wręczać 
akty zgonu rodzinom za-
strzelonych na ulicy. Sad 
więc miał stwierdzić na pod-
stawie zeznań świadków, że 
ojciec mojej znajomej 
istotnie nie tyje. Ja zaś by-
łem właśnie świadkiem.

Stanąłem tedy przed pul-
pitem i zeznałem, te  ojca 
tego (któregom nigdy na 
oczy nie widział) znalem od 
dziecka. I oto raz, przecho-
dząc w czasie okupacji u* 
lica, widziałem go biegnące-
go. Padł strzał. Ojciec zwa-
lił mi się do nóg i zmarł w 
moich ramionach.

Opowieść była rzewna, ale 
na nikim nie robiła wraże-
nia. Sędzia nudził się. kazał 
zaprotokołować i pytań nic 
miał.

Potem zeznawał jakiś nie-
znany mi pan. Jego to wzię-
li z ulicy razem z ojcem 
znajomej i zapakowali do 
„budy“, on też ojca tego 
znał, widział całą scen?, 
strzał i padnięcie. Malucz-
ko. a. jeszcze mnie by zoba-
czył z rozwartymi dla ojca 
ramionami. Scenę ową tocz-
ka w toczkę opisywało jesz-
cze kilku świadków.

Po procesie, pani ubiega-
jąca się o prawa spadko-
bierczyni — teiaz już szczę-
śliwa posiadaczka placu — 
serdecznie dziękowała ml /a  
przysługę.

— Nie ma za co--■odparłem

— jestem już przyzwyczajo-
ny. I rzeczywiście.

Gdzieś, trzy lata temu. 
mój pewien znajomy rozwo-
dził się z żoną, Jak to jest 
zwykle, gdy obie strony 
chcą rozwodu — zebrali się 
obaj adwokaci i ustalili, 
zgodnie v panującą w tych 
sprawach kuiftmzją, że to 
„on ją zdradzał". Opraco-
wali więc w pocie czoła ca-
ły scenariusz tycli zdrad, 
niegorszy od wielu filmo-
wych, a mający świadczyć
o trwałym rozkładzie współ-
życia małżeńskiego. Wytiuzy- 
11 mnie (eż mojej roli.

Tedy zeznawałem: pewne-
go dnia wchodzę do miesz-
kania mojego kolegi X. a 
on znajduje *lę (ton fajt- 
tapa!) w ramionach szało-
wego kociaka...

Jeszcze kilku świadków  
widziało go w tych i in-
nych ramionach wicie razy. 
Można by pomyśleć, że mój 
znajomy zapraszał każdora-
zowo wszystkich swych 
przyjaciół na uroczystość 
konsumowania swoich flir-
tów. Polem zeznawali 
„świadkowie" wyimagino-
wanych awantur małżeń-

skich itd.

Znajomy i jego ex-żona 
serdecznie mi dziękowali po

I I I

uwieńczonej sukcesem spra-
wie rozwodowej.

— Drobiazg — odparłem.-
— Taka przysługa, że nawet 
nie ma o czym mówić.

Po obu tych procesach 
myślałem: 'akaż niewdzięcz-
na jest ^ola takiego sędzie-
go. Przecież on dokładnie 
wie, że wszystko tu jest 
ukartowane, /.bujane wy-
reżyserowane. Ale file ma-
jąc o co się przyczepić i po 
co — z punktu widzenia 
meritum sprawy — się przy-
czepiać, musi robić dobrą 
minę do zlej gry i udawać, 
że we wszystko wierzy. P« 
sędzia wie, iż ojciec posia-
dacz placu zapewne nie ży-
je. a małżonkowie, mimo 
braku prawdziwych świad-
ków ewentualnych zdrad I 
awantur dłużej żyć ze sobą 
nie będą, w papierkach 
wszystko ma w porządku — 
zgodnie z prawem wlec od-
wala taśmową robotę, obo-
jętnie zerkając na odbywa-
jące się przed nim przed-
stawienia.

Rozmawiałem też ostatnio 
z pewnym prokuratorem, 
który powiada, że ciągle ka-
żą mu śoigać przestępstwa, 
których on ścigać nie może 
1 o których wydający pole-
cenie albo układający usta-
wy też wiedzą, że on leli 
ścigać nie może 1 ple bę-
dzie. Przytaczał ml wiele 
przykładów. Np- dekret gło-
szący, że wolno Jest prze-
chowywać waluty, natomiast 
nie wolno nimi handlować. 
Jak wtedy wytoczyć sprawę 
handlarzowi, łażącemu oo 
mieście choćby i z walizą 
dolarów? Jak złapać go w 
momencie „handlu" lub han-
del ten udowodnić? Raz na 
lata zdarza się, że oszuka-
ny w jakiejś transakcji kon-
trahent donosi, że X han-
dluje miękkimi. Ale donosi 
zawsze anonimowo — sam 
bojąc się odpowiedzialności. 
Skąd więc wziąć świadków? 
Podobno waluciarze pokazu-
ją swoje skarby, i drwią w 
żywe oczy.

Albo jak karać za pobiera-
nie odstepnego za mieszka-
nie, skoro zawsze płaci się 
tylko „zwrot kosztów re-
montu". Iłe iure każde ogło-
szenie: „zamienię mieszka-* 
nie... warunki do omówie-
nia" powinno aktywizować 
aparat śledczy.

Takich marlwyeh ustaw 
jest wiele. Między Innymi 
niemożliwe jest ściganie 
fałszywych zeznań, zgodnie 
z literą prawa karalnych 
przecie — w wypadku ta-
kich spraw, jakie przyto-
czyłem na wstępie. Bo kto 
dowiedzie? (I kto będzie 
chciał dowodzić zresztą).

Czasem wydaje się usta-
wodawcom, że gospodarcze, 
polityczne czy społeczne pro-
blemy najłatwiej załatwić, 
wydając odpowiednią usta-
wę. Nie myślą zgoła o moż-
liwości egzekutywy. Nie my-
ślą o tym, że ustawy, pra-
wa przychodząc i odchodząc 
zgodnie z przemijalnością 
różnych problemów w życiu 
kraju (które są aktualnie 
na tapecie, a polem już na 
tapecie nie są), wyrządzają 
niepowetowane szkody mo-
ralne I społeczne, Miast bo-
wiem uczyć, że prawo je«t 
prawem. uczą w niektórych 
wypadkach, że prawo raz 
jest prawem, raz nie jest, 
raz się da ominąć, ni/, nie, 
raz jest do płaczu, raz do 
śmiechu — rozmaicie.

Myślę tedy, że lepłej by 
było dla umocnienia tak lek- 
ee przez nas — obywateli 
ważonej praworządności, 
gdyby sędzia w sprawie 
spadkowej wyrokował na 
podstawie liberalnego w 
stosunku do okresu okupaojl 
prawa, mówiącego o wystar-

P
oru szyłem w ostatnim  

num erze „Odgłosów” 
bolesną spraw ę n ie-
równych szans powo-

dzenia szkolnego naszych 
dzieci i w  swej naiwności 
sadziłem, że  wystarczy, jeśli 
falkt ten stwierdzę. Tymcza-
sem, jeszcze dobrze nie obe-
schła farba drukarska nu-
meru, a już do redakcji te -
lefony o w yjaśnienia. Ciąg-
nie mnie z ikulei Redaktor 
Naczelny — „zacząłeś — po-
wiada — to napisz teraz 
jak  wyrównywać te  szanse 
i pokaż czarno na białym, 
żeś nie demagog, bo mi t’j  
dzwonią i py ta ją  czegóż ty 
jeszcze chceaz—świetlice po 
szkołach są, dożywianie jest, 
również 1 zapomogi pienięż-
ne są, ba — naw et komisje 
kw alifikacyjne są l opiekun 
społeczny, młodzież ma rów -
ny start!'*

I tu właAnie kłopot nie la-
da, bo Jak opisać patolo-
giczne zjawisko społeczne 1 
sposoby radzenia im, jeśli 
dó tego brak elementarnych 
dHnych statystycznych? I 
jak  jo zrobić w małym fe-
lietonie? Nieżyjąca już dziś 
Helena Radlińska, uczona i 
bojowiniezlka o dem okratycz-
ny charak ter szkoły pol-
skiej zużyła ponad 400 stron 
druku opisując „Przyczyny 
powodzeń i niepowodzeń 
szkolnych" i blisko 300 stron 
obrazując „Stosunek wycho-
wawcy do środowiska s k -
lecanego". A ja muszę w 
kilku wierszach, inaczej — 
pretensje...

Swoją drogą, gdyby odpo-
wiedzialne osoby za opiekę 
nad dziećmi znały choćby 
prace Radlińskiej, nigdyby 
nie twierdziły, że te czę-
sto fikcje opieki nad 
dzieckiem, jak ie  u trzym ują 
w  szkołach, m ają tak

znowu wiele wspólnego *
potrzebami życiowymi.

Nie chcę być gołosłow-
nym. Na „chybił trafił" 
udałem się do jednej ze s ta -
rych szkół podstawowych, 
północnel dzielnicy naszego 
miasta. Szkoła jak  wszyst-

dzin, poza kilkom a ja sk ra-
wymi przypadkam i, niespo- 
sób było zdobyć inform acji 
ze szkoły- Zarobki rodzin 
w ahają się od 600 zł m ie-
sięcznie (18 dzieci) do 5000 
zł miesięcznie i wyżej (7, 
dzieci); nhjwiększa liczba 
rodzin zarabia 2000 do 2500

w y j a ś n

trzydziestu kilku przypad-
kach — 4 do 8 m kw. na 
osobę). Własnych mieszkań 
nie posiada 18 rodzin. Sie-
rot pełnych wśród uczniów 
jest troje, półslerot — 9. O 
rodzinach rozbitych b rak  
danych — przypuszczalnie 
jest ich kilkanaście. Dzieci 
zaniedbanych zupełnie — 
83. Dzieci, u których n au -
czyciele stwieraz.ają niedo-
stateczna opiekę domową — 
około 120. Zagnidzenie wy-
stępuje u 43 dzieci; w yraź-
na wszawica — 9; brudne, 
przychodzące do szkoły nie-
myte — około 35. Znane 
szkole aw antury pijackie, 
pow tarzające się często — 
w rodzinach 16 dzieci. W 
około jednej trzeciej liczby 
rodzin ni^ czyta się  w ogó-
le gazet; reszta — w w ięk-
szości czyta „Ekspres", sto-

kle inne, ani zła ani spec-
jaln ie w ybijająca się. 536 
uczniów z 515 rodzin. To, 
co iuż pisałem o drugorocz- 
ności i odsiewie, jak  rów> 
nież i to, co pisali inni o za-
grożeniu moralnym, o w y-
brykach i lip. — potwierdza 
się i w  tej szkole, więc nie 
widzę potrzeby powtarzania. 
Zacząłem dogrzgbywać się 
»!o m ateriałów  o w arunk ich  
bytowych uczniów. Nie było 
to łatwe, okazuje się, że 
szkoły żyją często daleko 
od tych spraw.

Oto m ateriały, które ud a-
ło się uzyskać:

Przew ażają znacznie dzie-
ci robotnicze — włókniarzy 
— 380; pracowników umy-
słowych — 83 dzieci; resz-
ta — 52, to młodzież z vo- 
dzin o nieokreślonym zaję-
ciu, trochę posług domo-
wych, handlu pokątnego, 
stragandarzy. Ó stosunkach 
domowych i zwartości ro-

zł (y>0 dzieci). Z zaroMtów 
rodzin wypada na osobę do 
200 zł mies. — wśród 38 
dzieci; od 200 do 500 zł — 
92 dzieci; od 500 do 800 zł
— 302 dzieci; od 800 dc 
1000 zł — 45 dzieci, reszta 
powyżei tysiąca i kilka wy- 
pudków — powyżej 2000 zł. 
Wszystkie ro d zn y  mieszka-
ją w  starych, czynszowych 
kam ienicach, gęsto zabudo-
wanymi wśród długich, b rud-
nych, o otw artych rynszto-
kach podwótkach. Najwięk-
sza liczba mieszkań jedno-
izbowych —- 299; dwuizbo-
wych — 181; trzy — 32; 
cztero —« 3. Ciemnych i w il-
gotnych mieszkań jest oko-
ło 20'proc. Łeztenkę i ustęp 
posiadają 23 mieszkania. 
Przeciętnie na izbę wypada 
2.15 osób — w  trzydziestu 
pięciu przypadkach 4 osoby- 
Na osobę przeciętnie w ypa-
da (nie licząc sprzętów w 
mieszkaniu) 7,7 m kw. (w

sunkowo mało „Głos Robot-
niczy" i „Dziennik Łódzki*'. 
Z czasopism wśród najwy-
żej 1/4 rodzin „Przegląd 
Sportowy" i „Przyjaciółkę". 
Do teatrów  uczęszcza mniej 
niż jedna czw arta rodzin i 
to przeważnie raz na dwa 
miesiące.

Wyłuskawszy te  dane

(Dokończenie na  str. 6)

czalno&ci Jakiegoś „domnie-
mania" śmierol dla jej 
stwierdzenia. Bo k-piej na-
razić się na omylKę w Ja-
kimś odsetku spraw ni* w 
oparciu o zeznania fałszy-
wych świadków robić z są-
du teatr. (Szczególnie, że 
teatr „naocznych świadków" 
bynajmniej omyłki nie wy* 
klucza).

I lepiej też liberalniej 
traktować sprawy rozwodo-
we, w których tszuje się I 
widzi, że ludzie ci i tak Już 
się nie zejdą, niż zmuszać 
ich do tworzenia całych 
sensacyjnych scenariuszy 
zdrad I awantur, angażowa-
nia aktorów * reżyserowa-
nia spektaklu.

Wreszcie lepie) nie uzna-
wać za przestępstwa czynów 
nieudowadnialnych, przyznać 
się do bezsilności prawa, w 
tym czy innym przedmiocie 
— niż -zasypywać wymiar 
sprawiedliwości ustawami 
dostarczającymi przestęp-
com rozrywki.

Mało warte są bowiem, 
najsurowsze ! najlepsze 
choćby prawa, Jeśli nie 
sprzyjają one kształtowaniu 
społecznego szacunku dla 
nich samych i dla instytu-
cji wymiaru sprawiedliwo-
ści. Bez owego szacunku 
nic masz bowiem praworząd-
ności, i to w żadnym kraju.

Tak mi się to wszystko 
pryncypialnie powiedziało, 
ale to dlatego. że jestem  
zły: zuou u dostałem wezwa-
nie do sądu jako świadek, 
a to jednak kosztuje dużo 
cennego czasu, który mógł 
bym poświęcić miłemu l 
Intratnemu zajęciu poucza-
nia Was. moi mili. Nie mó-
wiąc już o trwonieniu za-
sobów mojej fan łaził.

BELFER

ROZMOWY
W dniach 24— 30 sierpnia odbył się w  Ham burgu  

V M iędzynarodow y K ongres Nauk Pre- i Protohiwto- 

rycznych . W K ongresie tym  w zię ło  udział dwóch  

łódzkich archeologów  —  prof. dr K onrad Jażdżew ski 
i doc. dr A ndrzej N adolski. Redakcja nasza zwróciła  

się do prof. Jażdżew skiego z prośby o poinform ow a-
nie naszych czyteln ików  o problem ach V K ongresu  

i o udziale w  nim  naszych uczonych.

PYTANIE: .Tak liczny byl
V Kongres i kto byl na nim 
reprezentowany?

ODPOWIEDZ: O rgani-
zatorem V Kongresu była 
Unia Międzynarodowa Nauk 
Pre- i Protohistorycznych, 
stanowiąca organizację
wchodzącą w skład UNESCO. 
Na Kongres zjechali się a r-
cheologowie z całego św ia-
ta. Oczywiście, najwięcej 
archeologów było z Europy, 
w czym nie ma nic dziwne-
go, bo przecież archeologia 

! narodziła »i<; w łaśnie w E- 
uropie. Dużo także było na-
ukowców z Niemiec — jako 
że archeologia cieszy się w 
Niemczech dużym zaintere-
sowaniem. Polska delegacja 
liczyła 8 osób; reprezento-
wali ją nfiędzy innymi tacy 
poważni naukowcy, jak prof, 
dr Józef Kostrzewski, prof. 
dr W łodzimierz Antoniewicz 
i prof. d r Zdzisław Rajew- 
ski. Ogółem w Kongresie u- 
czestniczyło około *700 na-
ukowców, wygłoszono 270 
referatów . W arto zaznaczyć, 
że po raz pierwszy w p ra -
cach Kongresu wziięła u- 
dział delegacja archeologów 
ze Związku Radzieckiego.

PYTANIE: Jak przyjęto 
polską delegację?

Nie Jest dla nikogo taje-
mnicą, że polscy archeolo-
gowie przez wiele lat (głów-
nie w 20-Ieclu międzywo-
jennym) toczyli zacięte dy-
skusje z tymi szowinistycz-
nymi uczonymi niemiecki-
mi, którzy sprzeciwiali się 
zdecydowanie odwiecznej za -
siedziałości Słowian na zie-
miach, uważanych przez nas 
za rdzennie słowiańskie.

Ludzie Interesujący się 
problemami archeologii w ie-
dzą, że w walce z szowini-
stycznymi poglądami niektó-
rych uczonych niemieckich, 
takich np. jak G. Kossinna,
B. v. llichthofen i E. Peter- 
sen nadających ton archeolo-
gii niemieckiej przed dojś-
ciem Hitlera do władzy oraz 
w czasie panowania hitleryz-
mu, nieocenione wprost za-
sługi położył prof. ,1, Ko- 
slrzrwskl, a w ślad za nim 
jego uczniowie, wywodzący 
się 'z  poznańskiej szkoły ar-
cheologicznej.

ODPOWIEDŹ: Delegacja 
polska została na Kongresie 
przyjęta bardzo serdecznie. 
Prof. Kostrzewski cieszy się 
wśród naukowców niem iec-
kich wielkim szacunkiem, 
szczególnie wśród tych uczo-
nych, którzy d o 'n au k i pod -
chodzą bez szowinistycznego 
zacietrzewienia. Dużo zdję-
cie prof. Kostrzewskiego 
wraz z  krótka a życzliwą 
notatką biograficzną opubli-
kowała ham burska ,,Dio 
Welt". R eferat prof. Ko- 
strzewsklego o dominującej 
roli ku ltu ry  łużyckiej na 
P /m orzu Zachodnim w koń-
cu drugiego tysiąclecia i w 
pierwszej połowie pierwsze-
go tysiąclecia przed naszą 
era (kultura łużycka uw aża-
na jest przez większość u- 
czonyeh słowiańskich za 
prasłow iańską) wywołał bar-
dzo ożywioną i ciekawą dy-
skusję. Tezy referatu  prof, 
Kostrzewskiego spotkały się 
z dużym uznaniem: rzecz 
ciekawa, że na pokrew ne te-
maty mieli uzupełniające 
referaty  koledzy niemieccy.

A więc, jak  z tego wiida;,

HAMBURGU
można z zadowoleniem 
stwierdzić niew ątpliw e zbli-
żenie się do siebie stanowisk 
archeologów polskich i nie-
mieckich, w dawniejszych 
latach nieraz diam etralnie 
różnych. Tym niemniej i dzi3 
jeszcze nie brak  różnic za-
sadniczych.

PYTANIE: O Ile wicin. 
niektórzy archeologowie nie-
mieccy chcieliby widzieć 
Słowian między babą i Wi-
słą dopiero gdzieś od VII 
wieku naszej ery. Uważają, 
że przedtem tereny te mieli 
zamieszkiwać Germanie, 
Celtowie, Ilirowie Itd., wszy-
scy inni, tylko nie Słowia-
nie.

ODPOWIEDZ: Tej sprawie 
P ' świecony był także i moj 
referat. Nosi on długi ty tu ł' 
„O wzajemnym stosunku e- 
lementów słowiańskich i 
germańskich w Europie 
środkowej od najścia Hu-
nów aż do pojawienia się 
Awarów nad środkowym 
Dunajem'*, tj. od 375 roku 
do 588 raku n. e, W refera-
cie swym dogodzę, że Sło-
w ianie nie byli —- jak t)  
skłonni są mniemać niektó-
rzy uczeni — stosunkowo 
późnymi przybyszami w E- 
uropie środkowej, że ich po-
byt tom nie stanowił jak ie-
goś nic nie znaczącego „epi-
zodu". ale że z ziem w do-
rzeczu Odry i Wisły, zajmo-
wanych przez Prasłowian, a 
póaniej przez Słowian po-< 
cza wszy od II tysiąclecia 
przed n. e., zaczęli się oni 
przesuwać w ciągu I tysiąc-
lecia h. e. systematycznie od 
Odry k u  Łabie, szczególnie

(Dokończenie na str. 9)
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(Dokończenie ze str, 1)

demiologicznej — nie zauw a-
żeni przez przechodniów 
przem ierzają miasto, zaglą-
dając wszędzie tam, gdzie 
mcże powstać niebezpieczeń-
stwo zagrażające zdrowiu 
ludzkiemu.

— Z' każdym rakiem  sy-
tuacja przem ysłu mięsnego 
w  Lodzi sta je się coral  to 
większym problemem — 
odpowiada dyrektor S tacji 
d r  Jerzy  Zański — Po w oj- 

< nie, przyjęto lub  adapto-
wano pomieszczenia nie przy-
stosowane do masowej pro-
dukcji, nowych obiektów je -
szcze nic ma, a tu zapotrze-
bow anie w zrasta i stąd  cia-
snota i an ty san itam e w arun-
k i dotychczasowych pom ie-
szczeń. Dla zobrazowania 
w arostu spożycia wędlin 
w ystąrczy przyjrzeć się cy-
from  chociażby w  przybli-
żeniu. \ N iedawno spożywano 
w  Łodzi około 8 ton wędlin 
dziennie, a dziś spożycie 
wzrosło do około 15 toin. 
Tej sy tuacji aiie rozwiążą 
żadne drobne zabiegi, ani 
też dostaw y z tzw. przerzu-
tu  — polegające na dowo-
żeniu m ięsa z odległych 
m iast, jaik Bydgoszcz, By-
tom,. To pogarsza jedynie 
sytuacją, gdy* w arunk i 
tran sp o rtu  pozostaw iają w ie-
le  do życzenia, chociaż w 
przerzutach sytuacja o tyle 
się popraw iła, że nic do 
m iasta nie dostanie się bez 
uprzedniej kontroli naszych 
punktów , k tó re  w  tym  celu 
zorganizowaliśmy.

ZACZĘŁO SIĘ OD
ZWYKŁYCH... LODÓW

P
o tej rozmowie studio-
wałem  gruby plik  do-
kum entów  godny nauko
w ej rozprawy. Oprócz 

protokołów , no ta tek  dotyczą-
cych skandalicznych w arun -
ków w  przetw órniach mięs-
nych będących przedm iotem  
oskarżenia (art. 217, par. 1, 
lit. C Kodeksy Karnego), 
spotkałem  dokum enty1 pełn® 
rzeczowej argum entacji ■ w 
spraw ie istniejącej, 'syHiacji 
i w skazujące na środki 
zm ierzające do je j załago-
dzenia.

Inna rzecz, że Łódź prze-
m aw ia do W arszawy jak 
przysłowiowy dziad do obra-
zu. A Warszawa po swoje-
m u: „Do kogo ta  mowa?"

Co znaczy, żo alarm y w 
spraw ie „słoniny i rąbanki" 
nie odnoszą skutku „na gó-
rze".

W protokole z konferencji 
w  Stacji Sanitarno-Epidem io 
logicznej m. £odzi zał. n r 13 
str. 6, w wypowiedzi d ra  
Kieruczenko — kierow nika 
dz. badań laboratoryjnych, 
w iersz 5 od góry czytamy: ' 
„Ad 1, W ytw órnie nie prze-
strzegają zasad higieny. 
PrzykH d: na ,u l. N ow otki 45
— mięso z  sieni wrzucono  
do wilka. Na ul. Kopernika  
50, kat szczurzy w  beczce z  
m ięsem  przeznaczonym  do 
produkcji kiełbas.

W piśmie do P rokuratury  
W ojewódzkiej dla rn. Łodzi 
7. dnia 6, VIII. 58 — ZSE 
VII — 4a-Z-42-!>8 w punkcie 
1 czytamy: „Przetwórnia 
m ięsna przy ul. Grabowej 11 
jest jednym  z  ogniw całości 
łódzkich przetw órni m ięs-
nych, które dzięki sw em u  
niechlujnem u i  anty sanitar-
nem u stanowi produkują  
w yroby wędliniarskie zanie-
czyszczone i zakażone, powo-
dujące, po naprowadzeniu ich 
do obrotu, masowe i coraz 
bardziej nasilające się za- ' 
chorowania ludności na tzw. 
zatrucia pokarmow e pocho-

d z e n ia  mięsnego...'' Dalej: 
„karygodny brak troski o 
czystość w arunków  produk-
cji, nie zwracał (kienrumik. 
dop. MZ) uwagi na brud i 

zanieczyszczenie pomieszczeń  
przetw órni i sprzętu. I tak: 
kilkadziesiąt salcesonów „jor 
m owalo się" bezpośrednio 
na zadeptanej posadzce, 
przyciśnięte brudnym i des-
kami. Fartuchy używ ane  
przez podległy m u  personel 
były brudne i oklejone od 
dawna nie usuw anym i reszt-
kam i m ięsa i tłuszczu  (do-
wód rzeczowy).'' ...„dalszym 
w yrazem  jego zupełnej bez-
troski sanitarnej było zupeł-
ne niezainteresowanie się 
zbiornikiem  w ody zaopatru-
jącym  przetwórnię, znajdu- 

> jĄcym się na poddaszu tuż 
obok m ieszkania Anieli i A -  
leksandra Ulacha, którzy 
nielegalnie przygotow yw ali 
w  dniu 5 czerwca br. lody 
jadalne i na sku tek  am,ty- 
sanitam ych w arunków  tej 
produkcji spowodowali zaka-
żenie m asy lodowej od cho-
rego w  tym  czasie A leksan-
dra. Ulacha — zarazkiem

w yw ołującym  ositre zatru-
cia pokarmowe (Salmonella 
typhi murium ). Zakażenie to 
objęło około 300 jedzących  
te lody osób.

W czasie lustracji s tm e r-  
dzono, że zbiornik ten byt 
odkryty, obok niego znajdo-
w ały się w  brudzie i nieła-
dzie sprzęty należące do Ula. 
chów, m. in. — wiadro ze 
śmieciam.i i  ekskrem entam i 
chorobowymi Aleksandra  
Ulacha. Przedm ioty  te mogły 
łatwo spowodować zakażenie 
w ody w  zbiorniku..." Woda 
ze zbiornika zaopatruje prze 
twórnię, a przecież w  prze-
twórni, na podłodze form o-
wało się kilkadziesiąt salce-
sonów...

To praw da, że przetw ór-
nię na ulicy Grabowej od-
dano niedaw no do remontu, 
że z przetw órni na ul. Ko-
pern ika 50 przepędzono p la-
gę szczurów, ale to n ie  zimie 
nia fak tu  panującej tam 
ciasnoty. Bo na nic zda-
dzą się drobne m akijaże, 
bez radykalniejszych zmian, 
starość pozostanie starością 
coraz 'bardziej pochyłą.

JA K ZA KRÓLA ĆWIECZKA

N
aszą błyskawiczną wę-
drów kę z p. d r D anu-
tą W ilanowską — 
przedstaw icielką S tacji 

Sanitarno-Epidem iologicznej 
rozpoczęliśmy od przetw órni 
„Węd 1 miara" na ul. Koper-
nika 44.

Pierw sze wrażenie: p rze-
tw órnia „W ędlinie rz‘‘, a 
czemu nie, załóżmy, im. kró-
la Ćwieczka? Buchające 
kłęby ostrego, niebieskiego 
dym u z drzwi wejściowych 
do przetw órni — potęgują 
w rażenie prym ityw u. Jacyś 
ludzie, donosząc z w ew nątrz 
ciepłą wodę w w iadrach 
m yją przed budynkiem  d re -
wniane skrzynie służące do 
transportu  suchych wędlin. 
W szystko odbywa się ręcz-
nie. Chociaż...?

Towarzyszący nam  kiero-
wnik prze tw órn i usilnie 
sta ra  się rozproszyć, w ątp li-
wości d r  W ilanowskiej co 
do skuteczności takiego m y-
cia. Pani jesit jednak n ieu-
stępliwa, nic, tylko tłumaczy, 
radzi, zarządza. A uwag 
znajduje wiele... Zauważa ftp. 
że s ia tk a  w  oknie jest po to 
ażeby drzw i były zamknięte, 
P rzechow yw ane mięso w 
peklowni znajduje się w 
skrzyniach pokrytych pleś-
nią, to znów na poddaszu

gdzie są suche wędliny, rw l- 
sa pajęczyna tuż tuż nad 
nimi, i beczką z p rzypra-
wionym czosnkiem, który- 
idzie bezpośrednio do wy-
robów.

— Ja k  tu  przestrzegać 
zasad hiigieny — w trąca 
kierow nik — kiedy w  ca-
łym  pomieszczeniu jest ty l-
ko jeden klozet, z którego 
oprócz załogi przetw órni ko -
rzysta jeszcze 5 rodzin i 
personel sąsiedniego sklepu 
obuwniczego?

— Ja k i m acie plan pro-
dukcji? — wtrącam .

— Około 1.500 kg dzien-
nie, ale na sobotę plan 
dzienny wynosi już 1.990 
kg  nie włączając w to p ro . 
dukcji specjalnej dla „De-
likatesów".

Druga przetwórnia, na ul. 
K opernika 50 — robi wrażenie 
znacznie korzystniejsze, jak -
by bardziej nowoczesne. 
Dopiero przy bliższym przyj-
rzeniu się tym  więcej ra -
żąco w ystępują tak ie m an-
kam enty, jak bliskość za-
pełnionego po brzegi śm iet-
n ika i składnicy starych 
kości z miejscem gdzie się 
przetw arza. Brud, panujący 
w  ekspedycji głównej, tanie 
kiełbasy zw ijającej w kącie 
tuż przy m iotłach używ a-
nych do w ym iatania pom ie-
szczeń. Prowadzi się także 
roboty rem ontow e w  okresie 
produkcji. To zjawiska, 
k tóre nie wzbudzają zaufa-
nia. Ale szczury należą, 
prawdopodobnie, do prze-
szłości. Do tego ciasnota, 
przykre zapachy w chłod-
nia cli i produkcja, produk-
cja dochodząca do 8 ton 
dziennie, a naw et i więcej 
w stosunku do możliwości 
4—5 ton, to  niezbyt po-
chlebne św iadectwa o gos-
podarzu.

CZY WARTO BUDOWAĆ?

P
ytanie może wydać się 
dziwne. Jednak  wido-
cznie musi być „tam 

l gdzieś" . osoba, która 
zadaje sobie podobne py ta-
nie. Jakże to — pytacie? A 
jakże Inaczej, skoro od 
chwili powołania specjalnej 
komisji budowy zakładów 
m ięsnych dla m. stołecznego 
W arszawy i Łodzi upłynęło 
już osiem (!) la t, od powo-
łania zespołu specjalistów 
łódzkich siedem (!) lat, od 
opracowania założeń projek-

towych, k tóre zostały za-
tw ierdzone — pięć (!) lat, 
od uzyskania kredytów  — 
dwa. a od rozpoczęcia bu-
dowy — jeden rek. (Załą-
cznik n r  10 etr. l i 2).

Dalej. Zadania staw iane 
przemysłowi mięsnemu 
przez Łódzki Zarząd H an-
dlu na rok 1958 wynoszą: 
13.000 ton jwędlin I 7.340 
ton wyrobów wędlin, i k a -
szanek, nie wliczając od-
biorców umownych, podczas 
kiedy możliwości na pokry-
cie staw ianych zadań wy-
noszą 11.300 ton wędlin 1 
(1.760 ton wyrobów wędlin 
ł kaszanek. A więc z góry 
zakładany niedobór w ynie-
sie: 2.200 ton wędlin i fi80 
ton wyrobów wędlin i k a -
szanek.

Czy nowowy budowana 
przetw órnia w Pabianicach,

której uruchom ienie nastąpi 
w krótce rozwiąże kłopoty?

Nie! W spomniany niedo-
bór w yniknął już z wliczenia 
p rodukcji i tej przetwórni.

A przecież rozwiązanie 
problem u zdaje Się być ta -
kie proste, po tylu latach 
oczekiwania: „należy zapew -
nić priorytet dla budowy 
chłodni przyrzeinej w Lodzi. 
Należy przyśpieszyć sporzą-
dzenia dokum entacji techni. 
cznej i zapewnić szybką prze 
budowę projektowanych hal 
uboju trzody i bydła na rzeź-
ni w  Lodzi. Od tego uzależ-
niona jest budowa przetw ór-
ni wędlin w  obecnej hali u . 
boju trzody".

WIELKA PROŚBA 
MAŁEGO CZŁOWIEKA

W reszcie czas na ujaw -
nienie wielkiej prośby.
Proszę przeczytać uważ-

nie, bardzo uważnie: zatrucia 
pokarm ow e mięsem i jego 
przetw oram i stanowią p rze-
w ażającą część wszystkich 
zatruć pokarmowych i są 
spowodowane: zakażeniami 
masy towarowej w antysa- 
n itarnych ^warunkach, ła t-
wym psuciem się produk-
tów m ięsnych (brak lodó-
wek) względnie — niew łaś-
ciwym składem produktów  
mięsnych.

w roku 1954 — 15.823 
przypadków zachorowań, 
64.986 zwolnionych dni;

w roku 1955 — 18.005 
przypadków zachorowań, 
81.184 zwolnionych dni; 

w roku 1956 — 20,436
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przypadków  zachorowań, 
111.077 zwolnionych dni;

w roku 1957 — 24.664 
przypadków zachorowań, 
141.002 zwolnionych dni.

Proszę przeczytać uważnie, 
bardzo uważnie, chodzi o 
zdrowie ludzkie 1 straty  w 
naszym społecznym budże-
cie.

MARIAN ZDROJEWSKI

Prof. dr Józef Kostrzcwski

ROZMOWY

w
HAMBURGU

(Dokończenie ze str. 2)

w V wieku, a juszcze bar- 
dziei w wiekach VI i VII.

Wbrew twierdzeniom n.o- 
których niemieckich i in-
nych uczonych głoszących, 
że nie posiadamy dobrze da-
towanych zabytków słowiań-
skich sprzed wieku VII, 
siarałem  sie udowodnić takie 
nie tylko posiadamy taKla 
zabytki dobrze datowane, a- 
le in naw iązuja one swyrai 
fornuimi do zabytków w c z b -  

fcnieiszych. Innymi słowy 
można to sformułować tak, 
że Słowianie zasiedziali 
w dorzeczu Odry i Wisły od 
więcej niż trzech tysiącloci 
oraz że na ziemiach między 
Odra i Łaba zamieszkiwali 
oni w ciągu naszej ery co- 
najm niej przez siedem stu- 
lec: lako społeczność polity-
cznie i ludnościowo dom inu-
jąca. nie licząc kilku dal-
szych wifików powolnej ger-
manizacji' tych obszarów, w 
których Słowianie ciągle je-
szcze trw ali. Około połowy
I tysiąclecia n. e. S łow iaire 
nie bvli 1akąś bezwolną m a-
są, którą w ruch w praw ić

mogły tylko obce siły — na-
jazdy Hunów czy Awarów, 
ale w łaśnie wówczas już 
rraimv do czynienia z eks-
pansja Słowian, biorąca po-
czątek z roawoiu rodzim ych

m. in. referat prof. d r W i-
tolda Hensla z Warszawy, 
który, niestety, z powodu 
choroby nie mógi być obec-
ny na Kongresie, m ianow i-
cie je « j referat o fortyfika-

Wykopaliska pod BremereiK

sił gospodarczo-społecznych, 
co szło w parze z rów m cze- 
snym kurczeniem &ię obsza-
rów germ ańskich na wschód 
od Łaby.

PYTANIE: Oczywiście do-
robek Kongresu, w tym doro-
bek naukowy archeologów 
polskich zapoczątkowany w 
Hamburgu, będzie w jakiś 
sposób utrwalony?

ODPOWIEDZ: W nieda- 
lekiei przyszłości ukaże sie 
wielka publikacja referatów 
z V Kongresu Archeologów 
w Hamburgu. Znajdą się w 
niej niewątpliwie też refe-
raty delegacji polskiej —

cjach Słowian wschodnich i 
zachodnich. Dodam jeszczs, 
że doc. d r Andrzej Nadol- 
skl z Łodzi mówił na Kon-
gresie o standaryzacji publi-
kacji archeologicznych, da-
lej ppof. Antoniewicz z W ar-
szawy o projektowanym  
przezeń atlasie archeologicz-
nym świata, doc. d r W. Ko- 
czka z Poznania o proble-
mach z pogranicza antropo-
logii 1 archeologii w odnie-
sieniu do ziem Europy środ-
kowej oraz prof. d r Z. Ra- 
jewski z Warszawy o m eto-
dzie badania pradziejowych 
osad wielowarstwowych i 
kompleksów osadniczych. .

W przygotowanej w ielkiej 
publikacji kongresowej znaj-
da sie też dwa dalsze pol-
skie referaty, mianowicie 
mgra W aldem ara Chm iele-
wskiego z Łodzi o zagad- 
niemtKh zwiazanych z dato-
waniem różnych ku ltu r ze. 
środkowej epoki kam ienia w 
Polsce, ora* doc dr Andrze-
ja  Zakiego z Krakowa o Cel-
tach w Polsce. Oba] ci b i-  
daeze nie mogli niestety 
b rać udziału w Kongresie 
osobiście z powodu niesoo- 
dziewanych orzeszkód zew- 
net.rznvch.

Emigrację polską rep re -
zentował o. Drof. dr Tade-
usz Sulim irskl. przed wojną 
w ykładający archeologię na 
Uniwersytecie Jagiellońskim  
w  Krakowie, obecnie m ają-
cy zlecone w ykłady na 
Uniw. Londyńskim i na k il-
ku innych wyższych, uczel-
niach angielskich. Wygłosił 
on bardao ciekawy referat 
na tem at ku ltu ry  scytyjskiej 
w Europie środkowej.

Trzeba dodać na zakończe-
nie, że organizacja Kongre-
su bvła znakomita. Gospo-
darze Kongresu uczynili 
wszystko, aby gościom z za-
granicy dać m axim um  poży-
tecznych 1 przyjem nych wra« 
żeń.

Rozmawiał 

ZBIGNIEW NOWICKI

Odfllsus t r .


