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Joanna Kulmowa 

Rosła naprzeciwko naszej fu11ki mała sosenka, jakiś brutalny samochód przygniótł 
ją trochę i połamał gałązki , wyglądała na straconą. Janek nie mógł tego znieść, podnió sł 
ją, podparł, poskładał . Dzisiaj ro śnie sobie prosto i zdrowo. 

Po co? Po co składanie i ocalanie? Po co łażę jak głupia po lesie i zakopuję 
śmieci , przygniatające mech i zawilce? Litość nad światem? Nad wszystkim, co zostało 
stworzone, aby żyć , rozwijać się, kwitnąć, trwać, więdnąć, umierać? 

Wszystko jest we mnie buntem przeciwko destrukcji. Gwałt wobec środowiska 
- to nie tylko przebiśniegi pod dziurawą oponą: to chamstwo przygniatające sztukę , to 
język przeżarty kurwamacią, to muzyka zagłuszana wrzaskiem i waleniem w ci~żki 
metal , to malarstwo przykryte deską klozetową i oplecione rurami od spłuczki, to filmiki 
dla dzieci, gdzie cała zabawa polega na deptaniu, ciskaniu, tłuczeniu, rozkurzaniu 
wszystkiego w drobny mak. Agresja brzydoty: świat rozrzuconego krajobrazu, rozerwanej 
harmonii i podeptanych słów. Nic mój świat. 

Ratuję go, jak umiem. Po to został mi dany dar słowa . 

Joanna Kulmowa, Ciułanie siebie 



Joanna Kulmowa 

Trefnisiem będąc 

W tym zgiełku 
pomieszaniu zasług 
ja 
świadek nieśmiesznego czasu 
pozostawiona żeby krzyczeć -
lustrom pokrzywiam się 
więc milczę. 

Wiem: 
nikt mi z martwych nie wypomni 
że inni im stawiają pomnik 
że wrzeszczą nie tak wrzeszczą nie to. 

Ja 
przypadkowo na świadectwo 
z nieśmiesznych śmiesznie ocalona 
zakamieniała w głupiej pysze 
trefnisiem będąc -
śmiechem 

milczę 

z głową trwożnie wtuloną w ramiona 

Bezkształt 

Jak to się stało 
że ty 
cała w zmysłach 

pamięci Zofii Wierchowicz 

cala z oczu i pal ców co świat żywcem biorą 
zdałaś go nam -
niegłodnym, -
by odejść w bezkolor. 

A twoje chore na szpital ptaszyska 
ś lepiami w które nieskończoność weszła 
patrzą nie widzą -
nigdy 
nie umrą na bezkształt. 

Pieta odwrócona 

Chrystus 
matkę trzymając w ramionach 
zawodzi. 
- Stokroć gorzej ta kobieta umęczona 
żcrn do niej przyszedł w boleści narodzin 
a i teraz 
leci mi przez ręce: 
o czemuś mnie syneczku 
wydał 

twojej mę_ce. 

Dajśpilke 

Po ulicy Gustownej 
w miasteczku nad Wolbórką 
prosi obdarta blada 
Dajśpilke. 

Słońce pali deszcz pada 
ona tam jest i w kółko: 
"Daj śpilke". 

Idą dzieci do szkoły 
idą matki do gazu: 
"Daj śpiłke". 

Nie dała się zamknąć 
ukrzyżować gwiazdą 

ona musi tu na Gustownej: 
"Daj śpilke". 

Oj Dajśpilke ty nie masz innego zmartwienia? 

Nie masz palta ciepłego 
nie masz po11czoch na zimę 
ciebie samej już nie ma 
głupia. 

Czego tak po miasteczku 
po ulicy Gustownej 
szepczesz w sen mojej matki: 
"Daj śpilke daj śpi I". 

Chagall 

Narzeczona, narzeczona, 
patrz, osiołek rży na łące. 
Ja nie pójdę, tam trzy świece, 
trzy anioły spadające. 

Nie czekajmy ani chwili , 
niebo z deszczu wieilcc wije. 
Duszno tutaj od motyli. 
Jeszcze żyjesz? Jeszcze żyję. 

Narzeczona, narzeczony, 
mnie przygrywa zmarły Herszci. 
Straszno bywa w tym miasteczku. 
Jeszcze żyjesz? Żyję_jeszczc. 

Chodż do nieba. Tam odpoczniesz. 
Tylko nie patrz . Tylko nie myśl. 
Polecimy skośnic, skośnie, 
aż się nigdzie nic znajdziemy. 

Lot owa 

Nie oglądaj się Lotowa -
tam w obłoku spada Bóg. 
Nie podpatruj pańskich dróg. 
Idź bo kazał iść Jehowa. 
Nie oglądaj się Lotowa. 

Ty się ciesz bo Lot ma głowę. 
- Sądzić - mówi - boska rzecz. 
Ja nie patrzę żono wstecz 
i ty wstecz nie patrzaj żono 
bo zapłacisz za to słono -
Tak Lot mówi do Lotowej. 

Nie oglądaj się Lotowa 
kto zapomniał będzie żywy. 
Ty pamiętaj dyrektywy. 
Ty się ciesz - On cię przechowa 
dla pokoleil sprawiedliwych. 
Już w tym żono męża głowa. 
Nie oglądaj się Lotowa. 

Nie oglądaj się Lotowa 
już minęło tyle lat. 
Czemu patrzysz nieruchomo? 
Piach ostygły nad Sodomą. 
Czego stoisz skamieniała 
jakbyś ciągle nie wiedziała? 

Jesteś tylko sól i kamień. 
Jesteś tylko ból i trwoga. 
Ty oglądasz s ię - na Boga -
ty oglądasz się? Lotowa? 

Irena Krzywicka 
Powitanie poetki 

„. Już od dłuższego czasu zwracam uwagę_ na 
to nazwisko: Joanna Kulmowa - i kiedy 
zdarzyło mi się trafić na jej wiersz w którym
kolwiek z czasopism, czytałam go łapczywie . 

Zapewne najczęściej spotykałam je w "Szpil
kach'', no i co z tego? Czyżby to miało je depre
cjonować'/ Ta nasza pogarda dla dowcipu, to 
lekceważenie humoru' Jeżeli dobry wierSZjest 
w dodatku dowcipny, to tylko dodaje mu uroku. 
Dowcip rozkoszny, nieoczekiwany i będący 
jednocześnie skrótem myślowym znajdujemy 
i u Słonimskiego, i u Tuwima, i u Paw liko
wskiej . To, w ich instrumencie muzycznym, 
Jeszcze jedna struna, która w niczym nic 
pomniejsza poezji , przeciwnie wzbogaca . (- ) 

Na szczęście (dla siebie) Kulmowa 
nie zawsze pozwala sobie na żarty tak rażące 
dl a wielu wzniosłych dusz. Większość jej 
wierszy to urocze, albo posępne liryki, 
szarpanie się duszy, czasem jęk , czasem 
śmiech , czasem krzyk. (- ) 

Trzeba podkreślić, że kto przeczytał 
parę wierszy Kulmowej, pozna jej pióro w 
następnych, nie dlatego, żeby się powtarzały 
- wręcz przeciwnie, każdy z nich wnosi coś 
nowego - ale, że mają one wspólne, im tylko 
wrodzone cechy, własną odrębność i charakter. 
Tak się poznaje od razu obraz wybitnego 
malarza, nie widząc jego podpisu. 

Jedną z tych cech jest, jak powie
działam, dowcip, czasem konkretny, nakłu-

wający boleśnie pęcherz jakiegoś zjaw iska 
intelektualnego, czy społecznego, czasem zaś 
ten dowcip przeradza się w humor wysokiego 
rzędu , absurdalny, irracjonalny, tryskający 
mnóstwem barw i świateł. Inną cechą charakte
rystyczną poezji Ku I mowej jest wie I ka 
kunsztowność wiersza, jego zwięzłość, 
zagęszczenie ekspresji , precyzja. Nic tam nie 
jest "puszczone", ani rozwleczone, ani byle jak 
posklejane, ani nagięte sztucznie do rymu czy 
rytmu, ani nieudolnie bezładne. Jest w nich 
rygor przemyślanej konstrukcji. Wiersze te 
mienią się malarskimi wizjami, sugestywnymi, 
nieoczekiwanymi skojarzeniami . Jest wreszcie 
w niektórych wierszach sama fantazja, sama 
uciecha z nieprawdziwości, jak w "Tańczącym 
jeleniu" albo w "Piosence o wielkiej żegludze". 
A zaraz po tym zimna, ponura prawda: 
"Piosenka o dziwnym ojcu" Ani kwiatów nie 
nucali. ani grudek.I Krzyż ma tylko, ve1jluchter 
Jude. 

Częsty jest w tych wierszach element 
rozmyślania, przeżycie intelektualne, przeżycie 
emocjonalne, w zwartej , powściągliwej formie. 
W pierwszym tomie pt. "Fatum na zakręcie" 
przeważają wiersze , dające świadectwo 
uniesieniom, rozczarowaniom naszej trudnej 
epoki, psychicznym zmaganiom się bżdego 
myślącego i czującego człowieka. W drugim 
tomie pt. "Stukam, pukam" Kul mowa znajduje 
poetycki kształt dla zawarcia w nim niepokojów 

filozoficznych, jak w przepięknym wierszu pt. 
"Bóg do człowieka" 

Obok wierszy, mających wyraźną 
zawartość myślową, znajdujemy wyskakujące 
nieoczekiwanym susem w nadrealistyczną 
krainę fikcji, wiersze fantastyczne , ballady, 
śpiewy i wizje, igraszki słowne ("Oda pod 
psem"), okrutne drwiny ("Bajka o szarym 
człowieku"). W drugim tomie swoich poezji 
Joanna Kulmowa ukazuje osobowość artysty
czną okrzepłą, świadomą siebi e, panującą 
znakomicie nad tworzywem wiersza, które jest 
jej całkowicie posłuszne. Trudno mieć 
wątpi iwości: to jest świetna poezja, pełna soku 
i inwen cji , o wielkim bogactwie tonów. 
komunikatywna, bez łatwizny. Na przemian 
tragiczna, ironiczna, rozkosznie zabawna, 
uroczo irracjonalna, a co pewien czas pięknie 
racjonalistyczna (nie odmawiajmy wierszom 
prawa do skonstruowanej, a nie koniecznie do 
rozsnutej na luźne skojarzenia myśli), jest 
zastanawiającym zjawiskiem w naszej litera
turze , a w nowej poezji nade wszystko. 
Kulmowa jest pisarką młodą, choć trudno by 
ją uznać za debiutantkę: to już zbyt mocno 
zarysowana indywidualność. 

Mamy prawo spodziewać się po niej 
wielu znakomitych wierszy. 

Irena Krzywicka 
Nowa Kultura 1960/13 

Joanna Kulmowa pisze dla dorosłych i dla dzieci . Wiersze, powieści, opowiadania, sztuki teatralne, słuchowiska radiowe, 
libretta, scenariusze widowisk telewizyjnych, piosenki do sztuk i filmów; tłumaczy z języków obcych wiersze, piosenki, 
songi do sztuk teatralnych, libretta operowe, dramaty. Tyle rodzajów„ A jednak powiem: Poetka. I jeszcze powiem: słynna 
Joanna Kulmowa . Piękna Joanna Kulmowa. 

Uzupełnijmy: aktorka - absolwentka wydziału aktorskiego łódzkiej szkoły filmowej (1952); reżyser- absolwentka 
Wydziału Reżyserii Dramatu PWST w Warszawie ( 1955). Urodziła się w Łodzi w 1928 roku. Pisała wiersze, powieści etc., 
etc. Reżyserowała w teatrach w Koszalinie, Poznaniu, Gdańsku , w Warszawie. Małżeństwo Joanna i Jan Kulmowie 
współtworzyli Warszawską Operę Kameralną. Joanna Kulmowa należy do Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i Polskiego 
PEN-Clubu. Od 1961 roku mieszkają z dala od zgiełku miast - w Stmmianach, poczta Sowno, w Puszczy Goleniowskiej. 

Biobibliografia Joanny Kulrnowej wydana w 1993 roku przez Książnicę Szczecińską ma 99 stron. Mówi o twórczości, 
życiu poetki, o nagrodach, opracowaniach krytycznych, przekładach na języki obce jej sztuk, wierszy, powieści. Przyponmijmy 
choć kilka tytułów tomików poezji dla dorosłych: Fatum na zakręcie (I 957), Szukam, pukam (1959), Cykuta (I 967),Zawiązki 
( 1979), Apokryfiady ( 1996); dla dzieci: Lokomolywiątko ( 1964), Wiersze dla Kaj i (I 970), Krześlaki z rozwianą grzywą 
( 1961 ), Garbata modlitwa ( 1993 ); utwory prozą: Wio, Leokadio' (1964), Trzy (1971 ), Serce jak złoty gołąb (! 984 ); utwory 
sceniczne : Amjitryjon Polski czyli Odprawa Bogów Greckich (1963), Ja, czarownica (I 970), Misterium męki człowieczej 
( 1971 ), Wielki mały król ( 1978), Gorzkie Żale Dzieci Clvystusowych ( 1984). 

W grudniu 1995 roku Wydawnictwo Książkowe "Twój Styl" wydało Ciułanie siebie Joanny Kulmowej. To jest tom 
nasyconej poezją prozy, która pokazuje jak powolne, systematyczne składanie ważnych zdarzeń, zbieranie przeżyć, chowanie 
w pamięci spotkat1 z niepospolitymi ludźmi, rejestrowanie podróży, gromadzenie wzruszeil, zapamiętywanie przyrody, 
ocalanie wrażliwości, niegubieni e hum?ru, pogody ducha - jak to wszystko pozwala Poetce napisać autoportret. 
Niezwyczajny zupełnie. 



Joanna Kulmowa 
Polacy lubią żartować 

Carmagnole ou !es Fram;ais sont 
des farceurs . Taki był tytuł ory
ginału, napisanego przez panów 
Theaulona de Torgesa i Jaime'a. Po 
polsku nazwano to: Karmaniol, 
czyli Francuzi lubią żartować. A 
Stanisław Moniuszko, nieczęsto 
posądzany o pocz ucie humoru, 
obrał obie tę sztuczkę za libretto 
j dnej z pierwszych oper. 

Sztuczka błaha. Libretto nie 
najlepsze. Cóż więc mogło pocią

gać pana Moniuszkę? C zy nie 
oczarował go sam tytuł: Karmanio
l a? N ie było , widać, p od ręką 
libretta o W ielk iej Rewolucji„ . 
Trzeba się było posłużyć hist ryjką 
o młodym Kannaniolu, który prag
n ie zaciągnąć się do armii fran
cuski j . 

Ale Moniuszko ni e byłby 

Mon i uszką, g dyby nie n asycił 

woich melodii polsko ' cią. I oto 

pow tał zabawny kon glo merat 
poi ko-francusko-rewolucyjny, z 
akcją umieszczoną we Włoszech 

pod rządami Austrii . „ Francuzi 
lubią ponoć żartować . Tutaj żarto

wnisiem okazał się polski kompo
zytor. Żart bywa nielubiany przez 
ludzi poważnych , choćby z tej racji, 
że j est wielce zaraźliwy . Śmiech 
obal a podobno tyranów i trony; 
śmiech jako zaraza stanowi zatem 
gro źb ę nie lada dla władców
s nsatów. Śmiech n ieraz już bywał 
bronią Polaków. A zatem spokojnie 
i ufnie uległam tej zarazie. 

Joanna Kulmowa 

Żart żartem ię odciska: 
żarcikiem jest moje nowe libretto 
do muzyki pana Moniuszki. Chcia
łam tutaj spełnić tęsknoty rewolu
cyj ne i polskie. Pośmiać si ę z nas 
samych, widzianych przez pryzmat 
W ielkiej R ewolucj i Francuskiej. 
Zaczęło si ę od karmanioli. Ona 
stanowi osnowę całej tej operetty 
w ielce narodowej. Lecz - aby ów 
narodowy charakter podkreślić -
musiałam rzuc i ć rodaków w wir 
życia paryskiego roku tysiąc sie
demset dziewięćdziesiątego czwar
tego . I wówczas wykluwać się 
zaczęła polska racja stanu w aspek-

cie rewolucji „. Zamarzyły mi się 
emigranckie spory. Tradycyjne, 
rodzime skłócenie postaw. Tęskn
ota za idealną władzą. Stąd już 

tylko jeden krok do zmyślenia 
polskiej monarchini, która stani e 
się osią politycznej intrygi . Im 
więcej zaś zmyślenia, tym większa 

potrzeba solidnego poparcia fikcji 
faktami historycznymi. 

Tak więc w poszukiwaniu 
sfrancuziałych Polaków trafiłam na 

dwór króla Stanisława Leszczyń
skiego w Nancy. A gdzie o Lasach 
mowa, tam rzecz i o Sasach. I tak 
od Sasa do Lasa potoczyła się moja 
niep ważna afera. A by zakończyć 
się na wzniosłym akcencie Kościu

szki. Od Kościuszki do M oniuszki! 
Z którego innych dzieł musieliśmy 

sobie przy okazji dopożyczyć nieco 
muzyki „. Ale czynił tak niegdyś 

am na z kompozytor, wykorzy

stując beztrosko jedną melodię w 
dwóch różnych operach lub w 

operze i samodzielnej pieśni. 
Więc i tego żartu nie wziął

by nam chyba za złe . 

Francuzi lubią żartować. 
Czemuż my mielibyśmy przybierać 

dostojne miny? 
Wszakże i nam historia 

nieraz mocno daje się we znaki .„ 

Joanna Kulmowa 

. .. Wy, panowie recenzenci, jeżeli chcecie przestrzec autora, unikajcież 
jak najstaranniej sarkastycznych wyrażeń, bo te najbardziej bolą i podobni 
jesteście w takim zdarzeniu do lekarzy, którzy, zamiast goić ranę i kalectwo 
prostować, kolczastymi instrumentami grzebią i drażnią. Nauka i przestroga 
nikogo słusznie obrazić nie może; ironia każdego zażali i zbawienny cel 
krytyki krzywi niezawodnie. 

Stanisław Moniuszko ( r. 1847) 



Stefan Kisielewski 

Stanisław Moniuszko, człowiek poczciwy 
Trudno jest Polakowi pisać 

obiektywnie o Moniuszce. Jakżesz tu 
osądzać czy opisywać kompozy tora, 
którego melodie weszły w krew społe
czeństwa, stały się składową częścią 

klimatu, atmosfery, stylu polskiego życia, 
sąjuż wręcz własnością zbiorową, nabrały 

cech anonimowości: po prostu ludzie nie 
potrafią sobie wyobrazić, że melodii tych 
mogło kiedyś nie być, że dopiero musiały 
zostać napisane. Kurant ze Straszn ego 
dvvoru stał się gwizdanym przez wszyst
kich umownym przyjacielskim czy miło
snym sygnałem , Gdyby rannym słonkiem 
lub Prząśniczkę nuci każda panienka, 
Starego kaprala skanduje maszerujące 
wojsko, Kozaka śpiewają wszyscy nie 
wiedząc wcale , co śpiewają. Jeśli znalazł 
się wówczas w Polsce ktoś, kto trafił nie 

tańce góralskie z Halki, które, choć 
wykazujące pewną intuicję nie znającego 
przecież Podhala kompozytora, to jednak, 
uj<(te podobnie jak późniejsze Album 
tatrzańskie Paderewskiego, w salonowo 
niemal wygładzoną harmonię, nie mają 
absolutnie nic wspólnego z rewelacyjną 
muzyką tatrzańskich Górali. Narodowy 
charakter twórczości Moniuszki polega 
głównie, czego my "od środka" częstokroć 
nie dostrzegamy, na pozamuzycznych 
wartościach treściowo-asocj acyjnych. (-) 

Na niemożność powiązania swej 
narodowej twórczości z uniwersalizmem 
wpłyn<(ły u Moniuszki w dużym stopniu 
opłakane ówczesne polskie waru nki 
polityczne. Zaciążyła tutaj "zmora zaś
cianka'', jak określił to Paweł Jasienica. 
A był to zaścianek tragiczny. Kl<(ska 

Jednym z najpopularniejszych dzisiaj u nas kompozytorów jest bez 
zaprzeczenia Stanisław Moniuszko. Litwa i inne gubernie cesarstwa więcej 

nierównie niż Warszawa ubiegały się za kompozycjami Moniuszki, wyżej je 

cenić umiały. W każdym dworku nawet śpiewano melodie tego kompozytora, 

bo rzewność, jaką się głównie zalecają, trafiała do uczuć współziomków ... 

Każden, co czuć umie, co ma jakiekolwiek pojęcie muzyki, z łatwością je 

wyśpiewa, tak wielką prostotą melodyjnego desenia się odznaczają. I w tym 
leży według nas największa ich zaleta, w tym leży trwałość i ich rękojmia, bo 

przystępne dla wszystkich, upowszechniając się bez trudu, snadniej także 
w żywotne soki narodu wsiąkać muszą. Niektóre pieśni Moniuszki można 

już słyszeć śp iewane tu i tam bez akompan iamentu fortepianowego, co 

dziś jest największą zaletą kompozytora.jego obywatelskim uprawnieniem ... 

tylko do szlacheckich dworków czy 
mieszczańskich domów, ale także "pod 
strzechy", to był nim nie kto inny jak 
Stanisław Moniuszko, twórca pol skiej 
opery narodowej i au tor Śpiewników 
domowych, najpowszechniejszego, naj
bardziej obok Pana Tadeusza i Trylogii 
spopularyzowanego przejawu kultury 
polskiej przed I wojną światową.(-) 

Moniuszko chciał mówić do 
Polaków muzyką zrozumiałą, nie przycho
dziło mu zaś na myśl szukanie nowego 
uniwersalnego języka, aby przemówić nim 
o Polak ach - do świata. Oryginalności 

folkloru nie interesowały go: przykładem 

Maurycy Karasowsk i (r. 1859) 

Napoleona oznacza zniknięcie ostatniej 
nadziei na odzyskanie niepodległości: 
kongres wiedeński na sto lat zatwierdzi 
rozdarcie kraju między trzy mocarstwa, 
tworząc jedynie fikcję Królestwa Kon
gresowego. Po upadku zaś powstania 
listopadowego nastąpiły czasy niezwykle 
ciężkie; cienie zagęszczały się, aż doszło 
do wstrząsającej tragedii roku 1863, 
tragedii, która omroczyła życie polskie 
kirem żałoby narodowej na parę pokoleń. 
A jednocześnie jakże biedny, zacofany, 
prowincjonalny i kołtuński był ten łaknący 
wolności kraj wobec budującej z roz
machem zręby mieszczańsk iej cywilizacji 

Europy zachodniej! Rządziła tu zaiste 
"zmora zaścianka". 

W takich to czasach, gdzieś w 
zapomnianej Mińszczyźnie przyszedł na 
świat Stanisław Moniuszko. Urodził się w 
1819 r. w rodzinie szlacheckiej niezwykle 
światłej i patriotycznej, gdzie głęboko 
odczuwano polską tragedię i dobrze 
rozumiano konieczność zasadniczych 
rozstrzygnięć narodowych i społecznych. 
(-) Rodzina odznaczała się wyjątkowo 
"otwartą głową" i troszczyła się bardzo o 
odpowiednie wykształcenie potomka. W 
latach 1827-30 mały Staś przebywał z 
rodzicami w Warszawie, gdzie rozpoczął 
regularną naukę muzyki. Na lata 1837-40 
przypadają studia Moniuszki w berlińskiej 
"Singakademie" pod kierunkiem prof. 
Rungenhagena, nie orła, jak się zdaje, lecz 
pedagoga so lidnego i życzliwego. Studia 
te, jak na ówczesne stosunki, przedstawiały 
się wcale, wcale, cóż z tego jednak, kiedy 
później sze, samodzielne już kontakty 
Moniuszki z szerokim nurtem muzyki 
europejskiej były w c iągu całego jego 
życ ia nader nikłe i rzadkie. Moniu
szkowskie wyprawy w szeroki świa t 

policzyć można na palcach.(-) 
A w kraju? Przez długie lata pora 

się Moniuszko ze zmorą zaścianka, z 
prymitywizmem życia muzycznego i 
ogólnokulturalnego w zdławionych przez 
carat "krajach zabranych", z małością 
ludzk ą, brakiem szerszego oddechu , 
kłopotami materialnymi i rodzinnymi. W 
roku 1840 osiada w Wilnie, gdzie żen i się 

z panną Aleksandrą Muli er, której idealnie 
wiernym i kochającym mężem zostan ie aż 
do śmierci i z którą będzie miał dz i1.:si~

cioro dzieci. Prowadzi ożywioną dzia
łalność muzyczną: jest organistą w 
kościele Św. Jana, udziela lekcji, wystawia 
swoje operetki; daje poza tym dowód 
wielkiego talentu organizacyjnego, inicju
jąc wykonanie z półamatorskimi zespołami 
takich dzieł, jak Requiem Mozarta czy 
fragmenty z oratoriów Stworzenie świata 
Haydna i Paulus Mendelssohna. Tutaj 
także obmyślił był sobie Monius zko 
wydawnictwo swoich Śpiewników domo
wych, z których pierwszy ukazał się w roku 
1844. Było to 12 zeszytów, zawierajqcyL:h 
w sumie koło 250 pieśni, rozprowa
dzanych drogą abonamentu. 

W Wilnie wreszcie skończył 
Moniuszko swą pierwszą poważną oper~ 

- Halkę, do libretta radykalnego liberała, 
poety Włodzimierza Wolskiego. Ukoń
czona w roku 1847 w wersji dwuaktowej 
Halka wystawiona została w Wilnie jako 
"montaż estradowy" w roku 1848. Na swą 
premierę warszawską czekać musiała 

długo, bo aż do roku 185 8 - wpłynęły na 
to zarówno opory natury politycznej i 
cenzuralnej ze strony władz warszawskich, 
jak i knowania życzliwych rodaków. W 
rezultacie jednak wystawienie prze
robionej i rozszerzonej do czterech aktów 
Halk i w Warszawie I stycznia 1858 
przy niosło kompozytorowi olbrzymi 
sukces i nieoficjalny tytuł twórcy polskiej 
opery narodowej - Warszawa znała dotąd 
przeważnie wzorowane na włoszczyźnie 
opery Karol a Kurpińskiego. Jednocześnie 
powołano Moniuszkę na stanowisko 
stałego kapelmistrza Opery Warszaw
skiej, na którym pozostał aż do śmierci. 

(-)W Warszawie przeżył Mo
niuszko swe dalsze s ukcesy operowe : 
wystawienie Hrabiny (1860), Verbum 
n obi le ( 1861 ), potem tragiczny okres 
powstania styczniowego, pamietną pre
mierę Strasznego dworu 28 IX 1865, tu 
ujrzał na scenie ostatnie swe opery Parię i 
Beatę, tu wreszcie zmarł skutkiem ataku 
serca w r. 1872 zmożony pracą, stałymi 

trudnościami materialnymi i intrygami 
małoludków w założonym przez Apoli
narego Kątskiego Instytucie Muzycznym. 
Około stu tysięcy ludzi pożegnało twórcę 
Halki, odprowadzając na cmentarz Powąz
kowski tego, który krzepił polskie serca 
podczas narodowej nocy. 

Taki jest "żywot człowieka pocz
ciwego", idealnego ojca i męża, solidnego, 
moralnego, poważnego i religijnego, 
żarliwego patrioty, pracowitego muzyka, 
słowem - obywatela, artysty i człowieka 
bez skazy. To życie "obywatelskie", wolne 
od wyskoków, przygód, podróży, silnych 
wrażeń, wydać by się mogło komuś nazbyt 
idealne, grzeczne, konwencjonal ne, ba -
szare nawet, gdyby nie było rozświetlone 
jednym blaskiem: iskrą genialności.(-) 

W pieśniach Moniuszkowski 
geniusz melodyczny i umiejętność chara
kteryzowania dźwiękami święcą wie lkie 
tryumfy. Pieśni Moniuszki wyrosły z 
Schuberta: choć boga c twem faktury 
fortepianowej i harmonii nie dorównują 
utworom swego wielkiego poprzednika, to 
niejednokrotnie potrafi ą im sprostać 
inwencją melodyczną i subtelnie mową 
dźwięków zrealizowaną nastrojowością. 

(-)Stanisław Moniuszko pisał 
dla Polaków, pisał, jak powiedział kiedyś 

Sienkiewicz o Trylogii - "ku pokrze
pieniu serc". Ciężkie, trudne, jedyne w 
swoim rodzaju dzieje tego kraju żądały 
niejedno-krotnie od artystów ofiary z 
siebie - ten i ów ofiarował swój talent 
czy geniusz bez reszty, poświęcając się 
codziennemu trudowi podtrzymywania 
narodowego ducha. Artysta zastępował 
tutaj polityka czy żołnierza: ta wieloś ć 

zadań i obowiązków pętała częstokroć 
jego talent; obłożone nadmiernymi cięża
rami polskie indywidualności twórcze nie 
nadążały za wyścigiem postępu sztuki 
światowej , nie zawsze potrafiąc połączyć 
narodowe z uniwersalnym. Moniuszko nie 
odegrał w ewolucji muzyki europejskiej 
tak ważnej roli jak Chopin ani nie otworzył 
nowych przed sztuką polską perspektyw 
jak Szymanowski. Odegrał za to doniosłą 
rolę w historii Polski, ukazując naocznie 
prawdę, że nawet naród poszarpany na 
częśc i , pozb aw iony państwa , wojska, 
prawa do rozwoju -żyje i trwa, gdy żyje 
jego kultura, będąca najsilniejszym orężem 
narodowego ducha, narodowej wspólnoty. 

Stefan Kisielewski 

Gwiazdozb iór muzyczny ,PWM Warszawa 1972. 

(Tytuł tcksru pochodzi od red. programu.) 

U nas talent, gdy go Bóg dał, potrzeba koniecznie zdusić w sobie, bo na nim przyszłości opierać me 

podobna. Te i inne myśli nastręczył nam świeżo otrzymany z Wilna Śpiewnik domowy p. Stanisława Moniuszki . 
Autor jego jest jednym z tych rzadkich młodych ludzi, co_ najpiękniejszy wiek poświęcili sztuce sercem pokochanej , 
co się wydoskonalili w niej , co przynoszą nam owoc, którego smaku nie wiem, czy usta naszej zobojętniałej na 
wszystko publiki poczują. A szkoda! Talent i nauka p. St. Moniuszki stawią go obok znakomitych kompozytorów 
zagranicznych, którym bynajmniej nie ustępuje ani znajomością wszystkich resursów sztuki, ani bogactwem 
melodyjnych natchnień. Nie jest to jeden z tych samouków, co przy talencie nawet korzystać z niego dla braku 
nauki nie mogą; jest to organizacja muzykalna piękna, umocniona, podparta studiami poważnemi, silnemi, 
rozwijającemi całe skrzydła a1iysty. Gdyby się u nas poznać mogli na talencie p. St. Moniuszki, nie zazdrościlibyśmy 
Niemcom śpiewek Schube1ia i Mendelssohna-Bartholdy, Francji Pugeta .. .. Piękne panie, na których fortepianie 
leży Puget, Dessauer, Berat i Monpou, niechże się zlitują i dowiodą znajomości smaku, przyjmując śpiewnik p. 
Moniuszki do towarzystwa tych mistrzów zagranicznych, tern tylko lepszych od p. Moniuszki, że mieli szczęście 
urodzić się nie u nas i nie u nas wsławiać. 

Józeflgnacy Kraszewski (r. 1844) 



Jerzy .w aldorff 

Karmaniola 
(-) Zostawił narodowi: blis

ko 300 pic ' ni, a niektóre z nich 
najpiękniej ze w późnoromantycznym 
repertuarze; kantaty i ballady chóralne, 
8 mszy i in ne utwory re li gij ne; 2 
kwartety smyczkowe i kompozycj e 
symfo ni czn e ( św i e t na uwe rtu-ra 
fant asty z na Bajka !) ; 3 bal ety, 
muzyka do dramatów, utwory forte 
pianowe i wre, zc ic 13 oper i 11 
operetek. 

W ielkiej dobroci pan Stani
sław nie potrafił tak si(( zną_cać nad 
librecistam i, j ak - nie przym i erzając 

- Puccin i. Brał co mu dawali i pi sa ł 

do tego muzykę, n iewspółmiern ej 

czasem piękno ści. Iryto-wał podobny 
stan rzeczy naszego praojca w nowo
czesnej krytyce muzycz nej , Józ fa 
Sikorskiego . Miał racj ę I W rezultacie 
bowiem ni c więc ej jak dwie op ry 
Moniuszki op ierają s i ę o dobry szkie
let dramaturgiczny: Ha lka Wolskiego 
i Straszny dwór C h -c iń kiego, a już 
libretto do Hrabiny rozpity haniebnie 
Włodzimierz W Iski spartaczył tak, że 
owo dzieło muzycznie najbogatsze, 
jako sztuka na scenic tkwi marwto w 
miej cu i nawet kilkaset w ierszy 
po. tępawych, dopi anych przez Leona 
Schillera, nie zdołał o porwać nudnej 
ary. tokratki w promienne jutro. 

Tu okazja - jak u lał - do 
skoku o wiek cały, do chwili, kiedy 
setna rocznica śmierci Mon ius zki 
zbiegła sic; z narodzinami Warszaw-

skiej Opery Kameralnej. Śmierć, aby 
istniała, musi sąsiadować z kołyskami . 

Także i w "Poli tyce" pisałem 
o tej grupce hero iczny h arty tów, 
która w 1960 r. założyła scenc; kame
ra l ną, jako agendę Fi lbannionii Naro
dowej w Warszawie . Joanna i Jan 
Kulmowie (poetka i reżyser) , Juliu z 
Borzym ( kierownictwo muzyczn ) i 
Andrzej Sadowski (scenogra fi a) j c; li 
- pod wodzą Stefana Sutkowskiego 
- dawać niezap mn iane, rewela-
cyjne premiery, jedno min iarcydzi cłko 

po drug im: Służąca panią Pergo
lesiego, Aptekarz Haydna, Ma n
dragora Szymanowskiego, Telefo n 
Mcnott iego. (-) 

Dla uczczenia setnej roczni y 
zgonu Stanisława Mon iu zki wys ta
wiono w Warszawskiej Opcrz Kame
ralnej j ego młodz i eńczą komcd io
operęKarmanio!, w dwóch aktach. Że 
jednak - o czym wyżej - Moniuszko 
i w tym \vypadku posłużył s ię miernym 
wielce, dzisiaj nic do przyj ęcia libret
tem niejakiego Oskara M il ewskiego, 
sp ich conym wed le fra ncu skiego 
wodewilu Theau lona de T orgesa i 
Jaime'a, przeto nadworn a Sutkow
skiego poetessa, Joanna K ulmowa, 
całe owo stareńkie librecidło rzuc iła 

w kąt, pisząc rzecz całkiem św i eżą, 

zgrabną, zwartą i tak naszpikowaną 
dowcipami celnie alu zyjnymi do 
współczesności , że wdzięczna publika 
co parę minut nagradzała koncepty 

brawami. 
Życząc Moniuszce jak naj

lepiej, muzyk Jerzy Dobrzaóski mło 

dociany i ni eporadny j eszcze twór 
M istrza wzbogacił pożyczkami z 
innych jego dzieł rozmaitego gatunku. 
Znaj duj e się tam prześ li czna koły 

sanka Ni ailki, wz i ęta ze starszej o 
równyc h la t trzyd zie ści op rct k1 
Beata, ą fragmenty zaczerpnięt e z 
Nowego Don Kichota, a nawet pi Qkna 
aria barytonowa z II aktu jest Trenem 
Jana Kochanowskiego, pomyślanym 
przez MoniuszkC( jako pieśń z fo1tc
piancm, a tu zinstrumentowanym na 
o rkie s trę i oczywiście z no wym 
tekstem, stosownym do akcj i Karma
nioli.(- ) 

Podczas głośnego tuż po woj -
111e proces u gen ia lnego fałszerz a 

płóc i en Vermeera z Delft, van Mc
egercna , jeden z rzeczozna w ców 
oświad czył, ż j ego nie obchodzi 
przedstawiony dowód fał zer tw a i 
b C( dz ie t wierdz ił nad al , że dz ic;k i 
Mcegcrcnowi pomnożyły si arcy
dzieł a Verm eera, jakim cudem -
o boj ętne! W wy pad ku natomia s t 
Karm anioli znać i różn i c ę między 

wczesną a późną muzyką Moniuszki i 
XX-wie znc pióro Ku lmowcj. Aliści 
nie zmienia to faktu , że amalgamat jest 
przedni , zaś uciecha widowni dosko
nała. 

Jt:rzy Waldorff 
Polityka 1972113 

Młoda krytyka pomaga mi, jak umie. Reflektują mnie, żem stary, że niepotrzebnie wołam o 
natchnienie, gdy ono tylko do młodych przychodzi (biorąje widocznie w rodzaju żeńskim). 
Ja im wołam: dobrze! dobrze! tylko raz jeszcze ... i skończę - ale czy panowie zaczniecie? 

Stanisław Moniuszko (r. 1872) 

l:.gzckucia Ludwika XVI, ponicdzialck, 21 stycznja 1793 r , godz. I IJ .22. 

Po przybyciu na plac Rewolucji Ludwik wy iadł z powozu. Natychmiast zo tał 
przekazany w ręce kata; sam zdj ął frak i krawat, został w zwykłej kamizelce z miękkiej 
białej wełny. Nie chciał, by mu podcinano włosy, a przed wszystkim, by go wiązano; 
kilka słów wypowiedzianych przez powiednika wnet go przekonało. Wszedł na 
szafot, postąpił ku l wemu brzegowi, z twarzą mocno zaczerwienioną spoglądał 
prz z kilka chwil na całe otoczenie i zapytał czy dobosze nie prz staną bić w bębny . 
Gdy zaczęto go przywiązywać, powiedział wyraźnie t łowa: "Umieram niewinny 
wszystkich zbrodni, które mi zarzucano. Wybaczam prawcom mej śmierci i proszę 
Boga, by krew, którą rozlejecie, nie spadła nigdy na Francję." 

Po egzekucji kat Sanson ukazał królewską głowę. Żołnierze i sankiuloci 
wołali: "Niech żyje Naród!" Niektórzy moczyli chustki w krwi i spryskiwali nią 
zebranych. ( Les Revolutions de Paris nr 185. R. 1793.) Ludzie wracali z egzekucji 
jak ze · więta, trzymając się pod ręce, śmiejąc się, przyj aźnie rozmawiając. (Sebastian 
Mercier) · 



, 
KARMANIOLA, fr.La Carmagnole, tytuł 
francuskiej pieśni nieznanego autora. 
Napisana w 1792, kiedy Ludwik XVI był 
uwięziony w Temple. Śpiewana na melo
dię pochodzącą jakoby z okolic Marsylii, 
stała się jedną z najpopularniejszych pieśni 
rewolucyjnych, ulubioną pieśnią m ar
szową i normalnym akompaniamentem 
egzekucji. Gdy Bonaparte został pier
wszym konsulem, zabronił śpiewania jej, 
podobnie jak pieśni <;a ira. Składała się z 
12 . strof sta le uzupełnianych i zmie
nianych. Pierwsza strofa pieśni brzmiała : 

"Pan Veto (tj. Ludwik XVI) przyrzekł być 
wiernym swemu krajowi, ale nie dotrzymał 

słowa , a więc nie znajmy pardonu. Tań
czmy Karmaniolę [ ... ] niech żyje huk 
armat" ; pierw. kaftan z kołnierzem , 

wyłogami i połami, noszony w okolicy 
miasta włoskiego Carmagnola w Piemon
cie, a t akże przez oddziały, które przybyły 
do Paryża w 1792 roku i pomagały przy 
szturn1ie na Tui lerie; z dodatkiem czarnych 
spodni wełnianych i szkarłatnej albo 
trójkolorowej kamizelki stał się strojem 
jakobinów. 

GILOTYNA używany do 1977 we Francji 
przyrząd do ścinania głowy za pomocą 

trójkątnego noża, który spada na szyję 
skazańca, niesłusznie uważany za wyna
lazek Joseph-Ignace (juillotina (1738 -
1814 ), profesora anatomii na Sorbonie, 
deputowanego Stanów Generalnych w 
J 789 i członka Konstytuanty. Przedstawił 

on Izbie wni osek, aby ścięcie, zastrzeżone 
dotychczas dla skazanych na śmierć 
arystokratów (plebs wieszano na szubie-

nicy, co nadawało egzekucji charakter 
hańbiący), ustanowić jako sposób wykony
wania wyroku śmierci dla wszystkich 
skazanych oraz aby skrócić cierpienia 
delikwentów przez zastosowanie jednej z 
udoskonalonyc h machin, używanych 
współcześnie w Anglii lub dawniej w 
różnych prowincjach Francji , Niemiec czy 
Włoch. Wg wskazówek słynnego chirurga 
Louisa zbudowano ulepszony przyrząd i 
oddano go do użytku w kwietniu 1792 r. 
Początkowo nazwany louisette, póżniej 
guil!otine, mimo protestów profesora 
Guillotine'a. 

JAKOBINI, fr.jacobins, nazwa członków 
najradykalniejszego ugrupowania polity
cznego Rewolucji Francuskiej (spotykali 
się w 1789 w dawnym klasztorze jako
binów przy ul. Saint-Honore). Klub 
Jakobinów - najsłynniejszy klub po lity-

SANKIULOCI, pierwotnie pogardliwe 
określenie nadane w 1789 przez arysto
kratów rewolucjonistom, którzy zaczęli 
nosić długie pantalony zamiast obc i słych 

spodni do kolan (fr. culotte), podchwycone 
prz..:z lud , który zaczął nim okreś l ać 

patriotów rekrutujących się z ludu Paryża , 

będących najs ilniejszą grupą nacisku w 
walce z królem, a następnie z liberalną 
szlachtą i zamożną burżuazją. W ni ecały 
rok po upadku Robespierre 'a ich ruch 
polityczny został zdławiony; od fr. sans
culotte' bez krótkich spodni'. 

REWOLUCJA zasadniczy przewrót 
społeczny, polegający na obaleniu ustroju 
i ustaleniu nowego. 

Wielka Rewolucja Francuska 1789-1799, 
rewolucja burżuazyjna, która odebrała 
władzę monarchii i feudałom we Francji i 

-
(książę de Rochefoucauld-Liancourt do Ludwika XVI o upadku Bastylii) 

czny w czasie Rewolucji Francuskiej, w 
którym główną rolę grali Robespierre, St. 
Just i Marat. Radykałowie Klubu zastoso
wali terror wobec przeciwników. Upadek 
Robespierre'a w 1794 położył kres ich 
władzy. 

wpłynęła decydująco na obalenie ustroju 
feudalnego w większej części Europy. 
Monarchia padła w sierpniu 1792 , a 
republikę proklamowano we wrześniu 
1792. Okres Rewolucji skończył się w 
listopadzie l 799 powstaniem Konsulatu. 
Republika przestała istnieć w 1804, kiedy 
Pierwszy Konsul Bonaparte został cesa
rzem Napo leonem I. 

I 
' 

w Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela: 

4. Wolność polega na możności czynienia wszystkiego, co nie szkodzi innym ... 

11. Wolny przepływ myśli i poglądów jest najcenniejszym prawem człowieka .... 

Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela. 
Podstawowy dokument programowy 
Rewolucji Francuskiej, uchwalony przez 
Konstytuantę 26 VIII 1789 na wniosek La 
Fayette'a, oparty na teoriach J.J.Rousseau 
i wzorowany na amerykańskiej Deklaracji 
Niepodległości , złożony ze wstępu i 17. 
arty1 1fiw. 

"Jego szablą była gilotyna". Maksymilian de Robespierre (l 759-1794), 
jeden z wielkich przywódców Rewolucji Francuskiej, odgrywał wybitną 
rolę polityczną; wprowadził dyktaturę i był głównym organizatorem terroru 
służącego za narzędzie polityczne; jedna z najbardziej kontrowersyjnych 
postaci w historii. 

" ... W ostatniej chwili kat zerwał mu z twarzy bandaż. Krzyk ran
nego słychać było aż na koó.cu rozległego placu Rewolucji." Kat nazy
wał się Sanson. 

I • 

Paryż . Zdrowa atmosfera. 
Pełnia rządów Robespierre'a. 
Rok dziewięćdziesiąty czwarty. Jakobiny. 
Wielkie dni madame gilotyny. 

Rok 1794 we Francji 

marzec 

kwiecień 

maJ 

Danton żąda ograniczenia 
terroru . 

Ścięcie Dantona. 

Rozciągnięcie jurysdykcji 
Trybunału Rewolucyjnego 
w Paryżu na teren całej 
Francji. 

czerwiec Dekret "uproszczenia" 
procedury terroru. 

sierpień Obalenie Robespie1Te'a. 
Spisek tern1idoriański , 

którego ostoją była bogata 
burżuazja. Ścięcie 
Robespierre' a wraz z 21. 
towarzyszami. 

wrzesień Likwidacja Komuny. 

listopad Zamknięcie Klubu 
Jakobinów. 

I • 



Bohater walk amcrykai\skich i wojny 1792 r., Tadeusz Ko$c iuszko 

Polak jest najmilszym z ludzi, 
lecz do bitki bardzo prędki, 
demokracja ciut go nudzi, 
bo wymaga pogawędki. 

Wszak ci są sposoby prostsze: 
choć się szabla dziś nie zdarzy, 
język też ma niezłe ostrze, 
ciach ! - i zgnoim adwersarzy. 

(Joanna Kulmowa, Karmaniola) 

OD SASA DO LASA. Jedno sasa, a 
drugie do lasa dawne sa, sa! znaczyło: na 
lewo' k'sobie! ksa 1, wołanie na woły albo 
konie, jeden wół ciągnie dobrze sa, sa, a 
drugi do lasa; jeden tak, a drugi inaczej. 
W czas ac h saskich to gospodarskie 
powiedzenie stało się określeniem o 
znaczeniu politycznym czyniąc aluzję do 
rozgrywek między Augustem II i 111 
(Sasami) a Stanisławem Leszczyńskim 
(Lasem), zaczęto mówić: jeden do Sasa, a 
drugi do Lasa (skłania się, ciągnie). 

Od Sasa do Lasa 

1697 - w wyniku elekcji królem Polski 
został August II Mocny, elektor saski. 
1704 - Karol XII, król Szwecji, ogłosił 
detronizację Augusta II i nadzorował 
elekcję, podczas której wybrano królem 
Polski Stanisława Leszczyńskiego. Polska 
miała 2. królów naraz. 1705 - Elektor 
saski zrzekł się korony polskiej. 1709 -
w wyniku klęski Karola XII pod Połtawą 
August II wrócił do Polski, odwołał swą 
abdykację i objął rządy. Stanisław Lesz
czyński schronił się w nadreńskiej posiad
łości Karola Xll. 1733 - po śmierci Au
gusta Il królem Polski został wybrany 
Stanisław Leszczyński, a na drugiej elekcji 
korpus rosyjski i armia saska okrzyknęła 
królem Augusta III. Wybuchała wojna 
domowa. 1736 - sejm pacyfikacyjny 
ugruntował władzę Sasów. 

Maria Karolina Leszczyńska (1703 - 68) 
córka Stanisława Leszczyńskiego , króla 
Polski 1704 - 09 i 1733 - 36. Pozbawiona 
urody, o 7 lat starsza od 15-letniego króla, 
nie miała wielkich szans jako kandydatka 
na królową Francji. Jednak regent Louis 
Henri książę de Bourbon i panna de Prie, 
jego metresa, ją właśnie wybrali ze spisu 
I OO. księżniczek , licząc na wdzięczność 
zahukanej prowincjuszki, która pozwoli im 
zachować władzę. Małżeństwo z Lud
wikiem XV odbyło się w Strasburgu w 
1725. Króla reprezentował zastępca. 
Młoda królowa, pierwsza Słowianka w 
dynastii Burbonów, którą wywiad regenta 
określił jako "dobrego zdrowia, jedynie z 
odrobiną podagry w łopatce", dała mężowi 

I O. dzieci w czasie krótszym niż dziesięć 
lat. Wyczerpana tylu macierzyństwami, 
udręczona wpływem kolejnych faworyt na 
krola, żyła w odosobnieniu, nie wpływając 
na politykę, szukając pociechy w nie
licznych wiernych przyjaźniach i dobrej 
kuchni. 

Eif~w~ 
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Rok 1794 w Polsce 
luty Powolna ambasadorowi 

Igelstromowi Rada 

marzec 

N icustajaca zarządziła 
redukcję wojsk. Ten fakt 
przyśpieszył wybuch 
powstania, na wodza 
którego pół roku wcześniej 
wyznaczono bohatera walk 
amerykańskich i wojny 
1792roku,Tadeusza 
Kościuszkę. 

Wbrew rozkazowi Rady 
Nieustającej brygada gen. 
Antoniego Madalińskiego 
ruszyła w pełnym stanie 
bojowym z Ostrołęki pod 
Kraków. 

24 marca Na krakowskim rynku 
Tadeusz Kościuszko 
uroczyście ogłosił "Akt 
powstania". 

4 kwietnia Bitwa pod Racławicami. 
Pierwszy militarny sukces 
powstania. 

17 kwietnia Wybuch powstania w 
Warszawie. Walki uliczne 
pod wodzą Jana 
Kilińskiego. W Wilnie 
powstanie pod wodzą 
Jakuba Jasińskiego. 

24 kwietnia Tomasz Maruszewski, 
Alojzy Orchowski, gen. 
Józef Zajączek, księża Józef 

Mejer i Florian Jelski 
założyli klub jakobinów. Na 
Litwie jakobini wydali 
rozkaz egzekucji na 
targowiczaninie, hetmanie 
i generale carskim, 
Szymonie Kossakowskim. 

Pod Połańcem Kościuszko 
wydał uniwersał, znoszący 

poddaństwo, redukujący 

znacznie pańszczyznę. 
W Warszawie jakobini 
publicznie powiesili na 
rynku Starego Miasta 4. 
targowiczan. Powstała 
Rada Najwyższa 
Narodowa. 

lipiec Walki o Warszawę z 
wojskami prusko 
-rosyjskimi. 

październik Bitwa pod Maciejowicami. 
Kl,ska powstania. 
Kościuszko dostał się do 
niewoli. 

listopad Suworow zdobył Pragę. 
Król Stanisław August 
Poniatowski zarządził 
kapitulację Warszawy. Pod 
Radoszycami kapitulacja 
polskiej armii. Upadek 
powstania stał si~ kresem 
niezawisłego bytu 
państwowego. 
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PRZEDSIĘBIORSTWO 
USŁUGOWO - HANDLOWO - PRODUKCYJNE 

ELEKTROMECHANIKA DŹWIGOWA 

( >>PILAWA<< ) 
78-1 OO Kołobrzeg, ul. Tęczowa 1 

tel./fax (0-965) 284 35 

Firma nasza prowadzi swoją 
działalność od roku 1980. 

Specjalizujemy się w montażach, 
modernizacjach, remontach 

i konserwacjach wszelkich urządzeń 
dźwigowych, podnośników 

i platform dla osób 
niepełnosprawnych. 

Oferujemy: 
q wykonanie montażu dźwigów zgodnie 

z indywidualnymi wymaganiami 
q projektowanie i doradztwo przy budowie 

szybów 
q wystrój kabin standardowych lub według 

indywidualnego projektu 
q krótkie terminy dostaw 
q pełen zestaw części zamiennych 

Jesteśmy autoryzowanym zakładem montażu 
i konserwacji dźwigów. 

Posiadamy placówki handlowe w Kołobrzegu, 
Szczecinie i Gdańsku. 

Dyrektor naczelny - Józefa Solecka 
Dyrektor artystyczny - Józef Skwark 
Kierownik literacki - Maria Dworakowska 

Zespół techniczny: pełni obowiązki kierownika technicznego - Stanisław Kawalec; montażyści dekoracji - Krzysztof Kotowski, Robert 
Kuźmicki , Tomasz Peka, Andrzej Wieczorek; kierownik pracowni krawieckiej - Jan Marciniak; pracownia elektryczna i akl!lstyczna -
Jerzy Bok (kierownik), Leszek Bi litewski, Bolesław Skarżyński, Jerzy Socha!; pracownia modelarska - Tadeusz Gościniak; pracownia 
ślusarska - Edward Sagan; pracownia stolarska - Jan Świderski; pracownia fryzjerska - Małgorzata Tokarska; garderobiane -
Mariola Kurowska, Estera Orzechowska. 
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