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rr 
^A,DEusz SIEJAK jesi hżyrrle-

l ram i pisaruem iriedyś możrral uy byłb powiedzieć: praw.d?L*y
inżvnier dusż. Zaczynał w Latach
siedenndziesiątych, więc dobrze apa
ffile i niedoie owYch barduo amblt-
*y-h'oflcer w prłemysłu z ezas w,
*ieay chcieliśmy wierzyć, że jeste_
gmy" dziesiątą potęgą goąlod?r9zą
&vriata., Pod. wuględem liczby inży'
xtieiÓw' na głowę statystyczneg'o Pg_
la phsowaliśriry się _z_ pe\{nq{sJą
jeJ"*zl qryżel; w każde'$ wsi- ysl
i" 

- 
L*ta* ia*b , ubo$a Atrr'ra Mater

fozdawała hgjnie dyploms upoważ*
niaiące do rnarze o przebudgwie
nzeczywistości.

Nle lest at tak bardzo Im-Fet
w jakim stoPniu ,,QfiS F", ,uPr ba'n

czy ostatnia ,,Pustynia" oparte 1a -na
ptzeŻveiach własnycĘ ĘiuJ'ąka' Jędpo
3est wszakże' niewątplrw .- 

_ 'żeby

łak napisać, żeby to wszrystkq wie-
dzieć, łrzeba było -wi{te-ć i .to'nie
3eden yą7 l'* owych .Iokalnyeh' dyg'*

iri{aray I ieh 'SabinetY, ' konferencje,

-,operaĘffikf*, Ęar'esy- ppolufuoy$na
itp" eały ten^ rytuał Fgzor w $
ogronrnym pietyzmem odgrYwanY'
Moim zdaniem na$więksrą naslugą
Tadeusza Sieiaka, pisarza, $est to, *e

$ak nikt przed nim, potr*fil garę*

$estrowa ofic$alny język lat sie-
denndziesiątyeb. Ten seczeg ln}u żar*
sos, jakim ts wielką biegłośeią po*
sługiwali się ,,aparatczyey'' r żnyc}r
gzczebll" Język ułomny' prostaeki,
ordynarny tak wsPaniale nada-
jąci sĘ do trprawiania 

''nCIwomo*wyt.

Arofus $fuffifu pgetyBrę *wodtxkav**
gi"{łlka'n, *ebr' 'skompronn.itÓ\łr'ar p -

_ $rierf gpos b myślenia o postępĄę'
karierze i obywateiskieh postawach,
kt ry wcatre nie stracił atnakcyjnoŚci. .

w okolicacle noku !.9s6" Jak byśrrty'
r r. tdnisiaj pokazatri bardzo rnłodemu

ezłowiekowi płomienne reportaze o*
piewająee budowę Huty Katołnrice i,
dajmy na too stare artykuły n serii.
nuo Nornre$ to Hueie piosenk&", to nie
jestern pewien, CZs taki mało do-
świadeuony *zytelni'k potrafiłby
wskazać, eo l jakiej cpoki poehodzi.
Bo to był w gruneie r'zecuy ten sarn
kanon: budowanie gyrnbolem postę-
puo kazdy komin sz'Łand_arelq awansu
lywilizacyinego miast i wsi (rachu=
nek zysk w i strat nie obowiązywało
słowo ekologia .nia było w uzyeiu}.
Pamiętam, że \Xr lataeh siedemdzie-
siątych tygodniki nnłodzież'owe weiąz' ogłaszały kon1rursy na reportaze p0*
kazu jące człowieka przy pracy' w
otoczeniu wsp łtowarzYszYo jak oni
rauem drugą Poiskę budtlją. od kla*
sycznego ,,produkcyiniaka" a lat po-
wojennych ten typ opowiastek r ż-
n[ł się tyiko tym, ue zamiast dywer-
santa 

- pojawiał się biurokrata (naj-
częściej nlskiego stopnia) a]bo kon-
formista, czasem zvryczainy le. "

i\fiłodzi energiezni da'nrali sobie 5a}eoŚ
z tym radę.

Młodui. rzutcy Iudpię & kart try*
' logii Siejaka nie robią oszałarniają-

cyctr karier" 'Nowator Paweł Kaeu*
rnarek z ,uOficers" nię wdroży WY*
nalazi<u, woiewoda Ron*an Ratai*
ełak t *Pr by' pooauje do atebie

Trzy książlct to Ju! sporo'" ĘPo@a
spojrzeć na trynogię Siejaka jako X}a

p_ewną całoŚć. Akcja .aawsz trozgry*
wa się w Polsce wojew dzklej a.lbo
jeszcze dalej, gł wną postacią $est

brzedstawiciei tzw. inteligencii t-eel:-
nicznej. 'W ,,Oficerzen' był ninr Ęo**
struktur raejonal"izator, w opr bienn

wojewoda, w ,,PŁ-lstyni" zn'Ó_w jest
absolwent Politechniki. WszYse;*
trze j korlczą podobnie, ezyli .źie'
Młodzin przedsiębior CąY, nie inn jed*
nak dano' będzie zwycięstwo"

ffiffiK&ffiffi
TYDzlEŃ W TELEWlzJt ; co slĘ PODOBAŁO'
co sIĘ NIE PoDoBAŁo
*f^{,nfUSZ WALTEIx - b. dziennihar* telewlay$ny, obecnle prQdu*

cent wideo:
Wiełnpotynntygodniugglądaniatelewlzj'inoĘ$^Ęi:j""^9'::*^:::

,,W' świećle zvłLeTr,ąt" ", ,,Tydzi" ,,ryd''zi R na działce'' pryyĘlityŁ- ryl Tryoy
ii'|'ui-i'ł' 

- ł' i'r. 
"* 

ibi o*' 
- 

o:*"}"*, teŻ',' y.1'! 
- .: f 

Ł:.??; j"' il: "i ryr:: i' Ś3;iiiii^iii;d;G'-; ;''"' *o-ożie:e się lu s
vY t\;L3ł'ą*v*..

x*t"*i*.r'iego i wrocławskiego 
'skłoniły mnie do reflei<sji nad bra-

liil'n trzecfego- programu' choć ,nineyde'ut:' z _redal*torem Pachą (OTv
Wrocław) 'pi'**oiił, 

mnie na ziemię. ot Ż, -kiedy w dirg jce ten La-

Jffi y 'a'- 
"*karz ''','ł xozwaŻan'ii o telewizji satelitarnej i re-

kla,mował paiaboliczne u'tuny, udowadniał, iż _właŚnie Wrocław miał-
by szansę 

""- 
u"iiezienie- *ię 

-* 
Światowej czołÓwce televrizyjnej Ro-

wej genera"li 
_ł*r'nicznij; 

." programię pierwszym sypały si"ę 
. 
ma-

eo;t"*idy odt**'zają,ce progrann" Technika telewizyjna -przezywa
T*o: ,raigourr"y ,okres', nie ,e*i*i,ę,ny przez . łą dzisiejis.zą'ch szef rr,

*i.ę- j;śtf -ł l"t*i .fui.i'o*1e mam y z, {y* zyĆ 
- na es dzierl, na1eży

"u* 
*'ię wyjaśnienie. . .l---w"""jąj 

ao prggramun o*o rnoja lista rra$trepseychl
1. ,,Rigoietto"
Ż. ,,Arka Noego'
3. Ó 21.30 ze Zdzisłaulą Gueą

T Tf,K A
Ż.l.198t B.

.4 Relacja .laoka frema'gą{owskiego
po\tr

5. ,Jedwahy wlak*
S. ,'5-10-1$'e
Dwa głowa $ tym ogteteltri! pro{t

Anna Kraiewska, dziennikarlca ues!
Radiokomiteeie).

Na koniec o program,ię najgorszyn
,oZnftieĘnik w''" Moze euasem wgrto
rial na p łce _ ni* emitując go' pon

Ps. Konia x rxęder:n ternu, kto uza
lumbie nCIeą.

gP
NB I floso)

{,

śzYMol\T KoBYLIffisKf * rysownil
Ivlarny mi przy'padł okres sprawoi

watne pr,ogranny wi'deo. Po'za ty'nn re
łaniu Fundacji Kr..l1tura1nej, kdÓra ril
rniurn oczekujące na dat'i*i, najiepiej
są szt'r:kę po świecie. Pytarrr wsa
fleŁnisty symfoniczne'go pt?.ez wszyf,
po Pen'dereei*lego i Lutosławskiego.
t r' od la nttc, ty'}ko słarłr! 'dołbrę ifi
biun i gru'P, ceoglo jaskrawym dowcd
zy,t El Pars'semite w tele'łnriz${ pam r
z o''''''''beyeh xrajśrratet'nlej umiejących

mieniłby&t jakiegoŚ ębo;da j} ATglikt:
i geng Rennbrandta. Tryb ob jaśniefi
be łędny, & przy okazji pq ta? stu
nruei 

-głos'rć 
*adnych manifest inr i

oĘżko i, fachowo pod'wetępnym_ _Yar
ł*a pnograrnu na'treżałau $ak nwyklo,
BOHIIAI\I ffiE:SZKO - Pis&rn! iw sztuce ffetrilxsa Falka ,,Węzef t
?Ba Kutaa dęnerrnrowała mnie 3edne



.|;
offiuffdo i Easunla Fobi6 $edaąoswinst"fi/o po drugirn, bo ma nadzie_ję, ue gCI- \ł- kat'r-cu_'*ł*a'* 

"" 
i.''_cnnie wykopie, .ale okaeuje' .się, żą

3I1u wo3no rvięcej niż sądził i diałesor3tuje s'ię .abłędem. Największą tlĘ-skę ponosi Stefan Zanbecxl_ u-,"pu-
sfynJ.", 'H{ głby- b=uĆ bohatęr* ''bo*
zytyrvnYffi, a skorlezył fatalnle. r".'-,'dzie,. 

Ęt_Óryetr cheiał uszezęśliwiaćrwywiezli go na taezhaeh,' Xi*Ay:
[ęstał euas 

- 
w_rr rvnywania krzy*d"

Dlaezego właśnie jebo? g

Oto ,inzynier Stefan Zaniieeki.
Uroeią'qny._ w Poznaniu' d; j- 

*do

trzydzie-łtki,. słabo pamięti -"ezołgi

}łoło u,Cegielskiego''. 
_,,Śrebni -'bt6n-

#an ?$,s,v ni,zinnei,, - jal< sam *i*tt*tronieznie scharakterizu je. pocfro-
dzen.'ie 

_ 
raczej piebejskie, śarn musiał

ggzvstko zdobywaĆ ,,tymi rękami''-Nig Fjje, 'nie. puszcza' jię, p"*ij*ją*
ep.izod z ponĘtna towarzy*il.ą u lin-
nniteir: ryrujlLiegc. Od piru tat pra*
,puJs y Zakładzie Teehniki odnbwyi Wykorzystania Środowisk' x*t":
1aJnegei Y ł,miasteczku ntĘ;p;r*".iix
Wpen"., Sstolnie,- jest jaicig ia*e"l* i E:zioro. ?acźyaał 

- w łrusiei 
_poł".i'i*

iat si cierncizieslarych, dU"e: - Lirt**"
Zawsze 'Iubił buaorva'ć. }'l;'tej"'.* .

ezasern udawał, ze 
"ie 

: Ao.trr&*
przejawÓw,, zła^ Więc jeŚti -uy*Łł
lronforryistę, "bg_ tl"lko rxr tnrię i*i:i
nadrzędnye'h. Nacszedł jednak ***kwestionowania on,ych- r,*y?*rlr*f,cel wtt. -. 

"

'Powieść _rozpoez}'na 
slę o swieiey poniedpiałek, jesienią' tse0 ;;ffiI'mfunier '&anoecilą "-i ""i.'p*in*

Yrekr zastpee dyrektora do Bpraw
technicznycĘ szyrypie się do roboty.zona zostaje w łÓżku, gdeieś ,,obojr
słodko śpi łaiecko. na'oi intormuje
ą aYareiu .,,mi,li,on osźetnset tysięcysto d,usud,zźestei pie:russze j ułna*y
społeezraeiłł i jest og lnie" radoŚnie
i 1ześko' albowiery ,,n'p., Palak z, Po-
taki'em. zalasze sźę d,a aaamy i, iuzidg*a na ea,eli i t7tko ezas "nam 

pCIglaey do ru?nu- do, gd,a się olcałę
TPY'. :e't rrqwd,z!.3łĘp rra : tmiałe,
ster'prc i tnłoci,e,,. To pocirażniona
Świadomość inżyniera * * -**]u-
jący cizien ,,bez nadzi,eź n& Iepszejutro" tak zniekształca radosne 'ko-
munikaty.

' 
Siejak- pokaz-uje, .!ak łaiwo prze-

chodzi .9ię z-je_dnej paranoi w dr,ugą
p-arapo ję, Tak się nieszcięgltwie
;kjad3r' - że E._*eias-tęszku "pićkny:m
.jak" Triuł'' lideraml "noweeo" iu ł'uzostają ludzie z fatainą Jpinia. w

_*Ęłar.Ę,{""'ieinlr_'nęg-Z-lśłel-ep-i(ci"Ę'
lcn cd JąĘ .1ajgors?e-j s-!topy* Krpd]j .i oszukiwali, 'J te}a"; śą be'ffimb:
romiso-wi_ i p-dp:a.zni' Dyreirtorży
zmien-iii front, za,ciyna,ją się poali-
zywać, robotnikorno szybko pizyswo-
iii sobie 

-p_arĘ- ''o*ych 'ło',i.r*, 

'u*ł_

Ęo-czą nadal, al'e ,teraz dostają bra'\ilra.oci gon:enia do praey _ :aii 'się oL*-
zało nie zawsze sensCIwnej * b}'i -zynier -Zandecki i na nirn *r.fr i *lęgniew ludu Ym}ejętnie podjud"i"ugu
p,ruez tyeł,_ kt rym naJnaidziej ł*ł
slę we znalri.

Ęo. Zsromedzbnic eamlenla sQ wcizik'a a\ł.an|*'? po-ezucie 
'iły 

_i^ry-

z-rv.ala agres ję, konfiiki zostajl zr'e-dtlkowa1ą do_ poziomu uiblobcinej
nienaw,iŚci. Argunlenty 

'a"i*ut''eprzestają się liczyć, tłum owleylnle
przyjnnuje nawet wystąpienie dyiek-tora zjecinoczenia, kt iv *"*i -xli_
koma sfoganami o szacunku ,:AJ r*i"_
sy robotniczej. ---- -

Inżynier Zandecki wrau t dwoma
,,łotrami'' po bokach zostani wy_
wieziony na taczkactr. Ir{ie broni się,
tie protest-gje, jeszcee słyszy, *e"tcołi
skrzypią, źIe nao1iwione....

? pewnośeią znajdą się czyfielniey,
ktÓrym t.a . scena ni sbod ua itĘ,a prz,ez' to c?łą książke" mogą od_rzucić. Bo 

, auior buriy pewie-n mit"
F{ł.oby jedna$ krzyw ą 

-cr*_ pi'*''*
t3Ęie uproszczone tiumaczenie finału
,,Py.stl'nt:'. Sie jak nie chee Uyt ani
,,z?' , ąni ,,przeci.fv,''. Pokazuje ir'ti*osytuację bardzo prawdopooounJ 

_]

*t:- tr'''= :l,"t!a pr-zęłgłło ivą, *i*-hi*t
li|. 9a nąP,-gwąrąpęii,' 3P- tęrary'?Ivs
9Łęłą 9j: ki rąy .powin4.i ło"y-qłę-ffi,M- wi, że w "wa1 6. ',,tepszą 

Ftay-.szłość'' ofiaramj by-*'ają u#.-;;'j_
ieBsi. I może r w.nież birt"'i:. kid-
:!ę l"cjonaiist-v wierząeego- ip"'ł*,ze '.'t'ystarCZY., br' każdy robił }woje,
a sukees kie-dys irastąpL 

E w v"

_ oPustynia" ko czy
f'o przygnębiająąj
branio założycielstri* _ $edduea Stag*Bt

1987' nakład 1łl ,tys.
Furtyn!a* Iskry
GSz", So tS{, ft $p{r"-i

g pgjedył:ku Kasparow ;_ K&r*

$ryte" To wydatb przy or' w&łału ,,s-_1s-::15'o (h_is"xc " 

'0 
ili-*

, .żerrtrjąeym., o mtatnirrl odclnku:stracić _ zostav.-!Ć n,euaany;;:
ić jeszcze większe straty. " -:
dni pokazywan:e seriaiu o Ko*

arycuy" }$łx jeiękawsze były pr3r*
zej .sza19, L?.słysze-iśnny ]o po_wb*

zedsjaqiła _stę ;alrc tolejae gre*
.\t: dewizach, abl. p:'fi?lować ba-
Fł* kogc prwnowac' jeśii od
$ich tseksi skich r u:, -ftrozk rxr,
kto umie śvlietnie iccic swoje,
iq na$zegp_ irrraju* B,ea z^adnych
:1T} i przykładem n:eii:-elna wi-

_ ten mytiłkoęęty pisarz, Przyb}:: T it*Fj 
. Ęł"''*t V, .7 irrnych spra,Hł'i**y"h kraj w, innyttr prb5l_ 

_oY; 
postać,' k:i fa autorytetyuynie naspouczała'3 ekranu tmoź to rniał bv ilffi*"flowany .Miłasz, a1e jakna'Miłosza to ea głupio po'*'n**"*r. *s!iigl' o"ur**o* nie jestw gtanie zrozuxt}tee niltt 3-zaffii.y-_r'3*{ L]u;ildyjezaają, niekontaktują z tą rueeuywis1o$j|, nawet jeŚii są 1; -p6i*ey, lłt rychjednak od naszych spraw dziełi''z,b*-.;ł'$1- ai*i*=**"". J*. A pou era-nie x cathedri jest d;;u ;j;.*, 

'ł;i'" 
i"b1e.;;B'""ft;' ktoś mnicpo eza' a z:włąszJza, gciy ioni "tt- jakis- *lłłlt.Druga postać w tym dramaeie "poiityc;il;;ralnynr 

T gos,pod atz;jak zrofi:mi|** decycie''e 
'"'*iLłan{ iv spraĘ'y politylti, trt ry mo_Wi, że nt&'Tęce ezyste-. Co to *'"iiir ż* niiioigo nie eamordował? Żenie spowodował żadnego p'**'"i oł-*'u*," 'o czasach sta1inizmu

'rnoźna było bye 'niezaangazbw'"'+ * .:Ń"#v puri6*ffi ;;Hffi;polityczne' Można było ltac z boku. cii".i*i kazdy ezłowiek świa-dorn-v byt Ywikłany samą swoją _;'r ś.i; pfiiliurr]u'. 
t' 

tłumeeze-nie tego człourieka. kt 1y: * iJ.| i; ;h 
--pięćdziesiątych' 

ffi;fi'""i,był - tak jalę ja d" g*bie 
'et 

onsi'"":ę - 
-'*angażowany 

w polity-kę, ;est fałszywe i naiwne.z jednej strony eełoą'i*k, ktÓry 
-j:ę , 

b:oĘ przed t}łn, ec zrob1ł, 3#rugiej strony sędzia, kt ry p''ybyw3 i *t'o*je mu się, że rna pralfr/odo ocen' E jeszeze ża n{ewii; ,- l-to'u btili we mnie wątpiiwoścl* etre tyrn razem juz stricte moralne.
sTAlsIsŁAw KltTATKolłsKI - dyrektor Centrum Badanla gpintt
$połecznej.; 

q''/ ' vtś4l'l'ł l-/Elrl'l I}łlu

Barrczc podo'fuł mi s.lę k<ilejny uoirag rneneżarii pa s.*wa Gugnłi -skich. Jestem -tak*łe pol n'ia ;i;* jec e6o- rucr'.'- r&dio#uso w rnej_ęł-a'źniejszym biurze. Dobre i to.
Przeg eały tydzie duźo m vriono o iudz,laclu Fyrclgich iot w (wreIacjech'x kongresłu zsP. t sfu*"#;, iych 'lnis{rz w teehni;ki}" Iwoźe wraszeie prz'jdui- ;'e- Idb o'io*l-'I-k ;; ffii;o***y Órła,w godle narodowyfrn i paru sieaąc ł' pb;* god;udl"ivot oł pełnomiemych struri ! gdakania conryowago-ptaoiwa.

Fibaka i f}1,'brycŁłsk:egcl
ngbiĆ swoje dia te]ern"iz ji WP*, kt ry ąam pokaeał warsztbt
fopią i wizją. był o,ł"śnlewajicc
Fsięe zny wysuło, żg artysta nlesłownyeh te,ql_ii, elc p'*.o*i6
nnkient posiadaaia ta:enttr. t,e_
do sffialenię' niezdo]nycŁ

yreźyserowane! ?Te*z Kagirntg-
właŚc'i$/ie rzecz- _ zasadnieza

a

l'ł
I
Ił
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