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W.sqią musim)' ldd 10bie 
1praw-. • faktu. te kultura l 
Jęj finansowanie nie jest jui 
~jaWiskletn abstrakcyjnym, 
lecz jednym ze składników 
ot&anizmu zwanego soapodar
~ ktajlł. 

• PedaJCI stwłerdnnia, ie 
łu1tut• Wf.padła •• sfery 1a.it1-
teresowania rzqdu. Jest Pohi 
cdonllierll nqdu konsekwentnie 
reaU1ującym jege polityk,, • po. 
winne Poni równiei bronii ar
trstó*· Co bf Pani na pnytłod 
powiedziała plastykom, ltórrch 
potraktowane jak• rzemieilnl· 
Hwł 

- To . prawda, !e Se'm 
arównał plaJtyków l rzemieśl-

dał.kowe. W clzlslej1zeS. nie
zwykle trudnej sytuacji ., 
sprawy bardzo ważne, te któ
re st\Varzają szansę lVYjścia 
z kryzysu · i nle mniej ważne, 
które jednak mu.s~ poczekać. , 
e ~c1ęłyłmy 1nówłi • pie

niqdJGch. W Europie. de której 
podobn• clqiymy, polityk• kul· 
turalna uprawiano jest 1• po· 
mocq ulg . I preferencji podat
kowych. U nas 1•9• nie ma. 

- Nie tna, bo jeszcze nie 
mote być. W tej chwiU pre· 
ferencje ma spłacanie 40 mi· 
liardów długu i postawienie na 
nogi zrujnowanej gospodarki. 
Ulgi o:r.naczają uszczuplenie 
budietu! 

częll 1kady~ 11, na brak ~ 
1trumentów, błagali bym po. 
mogła wychować dla nich 8łu
chaczy. Po p1ostu nie mają dla 
kogo grać. Do tego 1topnia 
jest zaniedbana edukacja kul
turalna. Totet pierwszym za
daniem ministra kultury I 
sztuki jest zajęcie 1lę tą 1pra„ 
wą i jej podobnymi. Oczyw1ś-
de będziemy dba~ o to, b7 
kultura symboliczna, której ja· 
kość ciągle jeszcze na szczęś
cie nie odbiega od kultury e
uropejskiej, zachowała swój 
wysoki poziom, lecz przede 
wszystkim musimy doprowa„ 
dzić do · zlikwidowania ogrom
nych zaniedbań, w aferze od
bioru kultury, tzw. edukacji 
kulturalnej. 

Henry klem Samsonowiczem 
zasady wsp6łprac7 I najpó~· 
niej z początkiem nowego ro
ku szkolnego ruszym7 wipól· 
nie do wprowachania nowego 
„programu edukacji kultural• 
Dej dzieci l młodzie!y'\ 

• D1łł HjwainłeJu• Jett 
.,,._. ~ • .Polsce -.„ 
raqdoweJ. W upro11csenl• • 
tbieck„ kt6re na wsi .musi •W 
do1t41p de blqild. Ja• tobie 
Pani „obrała kun..r. w .... „ 
nqdachł 

...... Moim marz~em tiyło, 
łeby wybory wyłoniły ludzi, 
którzy nie ·~ • roli 
kultury. Kultura I edukacja 
powinn7 w rękac:b 1amorq-

swych wyborców. W btdynl 
razie projekt ustawy o dna• 
łalności kulturalnej przewidtM 
je okres karencji. który wy. 
korzystamy do wnikliwego 
zbadania 11praw1 1 podjęcia 
odpowiednich kroków, zapo
biegających pojawieniu si• 
luki w sieci bibliotek. do któ
rej istnienia pr~zuJem1 
wielką wag-=. M. 1n. w tym 
celu mchowuj• fundusz rezer• 
wowy. 

• A ce Pani POIOll... .a. 
lłebleł 

- Poza łnstytucjatnl • cha
nkterze narodowym, jak np. 
Wawel, Teatr Wl~lki, Filhar
monia Narodowa czy Muzeum 
Narodowe. wspólnie • woje-

• Okres ochronny dla 
Pani, j!Jko ministra kultu
ry si• skończył. 

- Daaawno! 
Modlę. ·się za Balcerowicza 

e Harzekanłe na Cywińskq 
Jest terał • modzie. 

- Nie jestem tu wyjątkiem. 

e HiHtórry thcq ·Pani ' 110-
iry. Ja• ... ,anł auJ• w tolł 
llliON9echr-. iciqgajqceoo fMll 
1i•ble w11y1tk'9 gromy - I te 
••lłuion„ I nie.~ 

- -Zwykle ten los spotyka 
ludzi głoszących prawdy oczy
wiste, leci niepopularne. Ta
kie, których wolelibyśmy nie 
przyją~ do wiadomości. Są. 
dzę, że w minionym -45-teciu 
zostaliśmy „zaprogramowani„ 
w 1pecjalny sposób. Widzimy 
przedziwny obraz idealnego, 
luksusowego łwiata, który 
tniałby u na1 nastać sam z 
siebie l z dnia na dzień. Jeśli 
jednak nie zapracujem7 .na 
dobrobyt, nie 1>41*iemy go 
mieli. .Wołania, , abf rząd dał 
pieniądze nie mają dziś 1en• 
su, bowiem rząd jut ich ni-e 
drukuje, lecz tylko uctciwie 
rotdziela to, czym dysponuje 
w budżecie, którego wielkoś~ 
zalety od nr.s i naszej pracy. 

W informatorze dele• 
gała najciekawsza jest 
drobna notatka. Delega· 
ci ni• zajmujq miejsc na 
dostawkach. T eatt ma 
swoje prawa,. lecz iyczli· 
wie przyjqł zwiqzkowc6w. 
Próbę „Szewcow„ Witka· 
cego przeniesiono do 
gabinetu dyrektora. -

Pan1 Misia, garderobiana. 
przyszła w pi4tek już o 'Wi• 
cie. W gai"d«obi. mię<by t~ 
alttkami i ' k.azłapami będzi• 
urżęd<>wał komitet orpniza
cyjnJ t pani . Milia mU5i Pil• 
nowa~ łeby nie pogubill klu. 

· czy, •. ; Miądowicza raz wldziala; l 

teru IO nie śledzi. lmf)rezt 
oceni.a jako skromną, niedaw
no byl9 tu tir?eOh krawców. 
To był 8z.pan. 

01tatnie przygotowania. W 
prezydium jeden stół jest niż
szy i zabrakło zi.elonego 
suk.na. Kronika filmowa nie 
ma się adzie tainstalować. 
Mówiłł. że będą filmować w 
czarnych kolorach. Ktoś kto 
wymyślił, żeby w tle PQSta
wić ntandary, jest bardzo za
dowolony. Ożywiaj' 1cen~. 

W OPZZ wielkde porUl:iki. 
Ttwa pastowanie biurek i 
olbrzymiego fortepianu (z 
braku nogi podpartego stairą 
szafki\). W holu zdjęcia kwit
nącej ojczyzny i atroskallych 
Uderów swiążkowych dysku· 
tującycll z przypadkowo spot
kanymi robotniikamt. Podpis: · 
11Jednoś~ w imię postępu i 
pokoju„. Rano ktoj przyt<>m· 
ny usunął podobizny byl)'cb 
prtywódcaw rumuńskich. 

W st.oisktJ z książkami naj· 
chętniej -kupbwano ,,Malżeń· 
stwo na we.<!Oło", najgorzej 
szedł .,Album tntymny". 
Wśród delegatów przewata· 

ły wczesnosiwe głowy pięć· 
dziesięciolatków. OPZZ ok;rtila 
adę jako związek ' klasowy. 
Tymciasem klasa · robotnicza 
na k<migres Die dojechałL 
14 proc .cMl'l&tó• aajmuje 

Z minister IZABELLĄ CVWl~SKĄ r zmawia DOROTA BARDZIASKA 

ników wobec: prawa lokalowe
go. To niesprawiedliwe i 
krzywdzące dla wielu 1 nich.
Ale mam liczne sygnały o 
sprzyjającej plastykom posta· 
wie władż terenowych. Na 
pnykład wojewodowie kato
wicki l wrocławski, a ostatnio 
l legnicki, uzgodnili już z 
PGM·aml l spółdzielniami 
mieszkaniowymi generalne po
bieranie opłat za pracownie, 
jak za mieszkanie. Mam na• 
dzieję, że tak samo stanie si~ 
w całym kraju, bowiem wielu 
innych wojewodów obiecało 
mi poparcie. • 

Lecznictwo, oświata l kul· 
tura muszą być dotowane. 
Ale na · to tneb8 przecie! za· 
robić. Modl<ę się za Balcero
wicza, bo jetell jemu 1i~ u
da, to uda się i nam. Ciągle 
kto• ma mł za zł.e, te popie
ram jego plan, ale właśnie 
dlatego, że myślę o przysiłoi
ci, równid plastyków, jestem 
za nim. Chcę, by twórcy jak 
najsz> łx:iej uzy1kall ulgi po-

e Z Pani słów wynrlca, te chce 
Pani oclłoiyi myślenie • kultu
ne na potem. 

- Nie, nie chcę odkładać, 
tylko je zmienić. Proszę nie 
zapominać, ie kultura to nie 
tylko kultura symboliczna, 
lecz również wszystko co pani 
od rana do wieczora spoty. 
ka na swojej drodze. Minis· 
teratwo Kultury i Sztuki jest 
bardzo często traktowane ja
ko urząd ds. twótców. My zaś 
musimy let dbać o kulturę ty
cia codzienneao, która jest u 
nas tragicznie zaniedbana, m.ln. 
w wyniku funkcjonujących la· 
tarni dzlała6 pozorowanych. 
Ciągle się mówiło o domach 
kultury. wiejskich bibliotekach 
itp„ ale te placówki często 
tworzono administracyjnie i 
obsadzano przypadkowytrti 
ludtmi, nie myśląc o praw
dziwych potrzebach społeczeń· 
stwa. Skutki Słł opłakane. Kil
ka cłni temu spotkałam sifł z 
najzdolniejszymi uczniami 
szkół muzycmych. Zanim za-

e Zbył wiele che• ftanł 
w~qć na awoje boud. To 1q u
dania przede w11ystkłnl dla ,... 
dJłnr I 11kol1. a d•piero pote111 
dla Ministra kultury. 

- Zaniedbania są tak wiel„ 
kie, łe ani my, ani rodzina, 
ani szkoła same sobie z nimi 
nie porad~. Tylko ścisła 
współpraca z Ministerstwem 
Edukacji Narodowej, telewiz
ją, a także Ministerstwem 
Rolnictwa, wojskiem i Minis
terstwem Ochrony Srodowiska 
moie przynieść konkretne re
zultaty. Wobec zapowiadanej 
reformy programu azkolnego, 
polegającej m. ln. na zmniej
szeniu Ilości godzin lekcyj. 
nych, musimy 1koordiynowa~ 
pracę szk6ł i domów kultury, 
bibliotek szkolnych l public~
nych. Wspólne programy dżia
łania i animacja amatorskie
go ruchu młodziety powtnny 
również spowodował większe 
zainteresowanie rodziców s:tko- · 
łą. Ich „powrót do s:tkoły"! 
Uzgodniliśmy 1 ministrem · 

d6w rozkwitać. Wiadomo jed
nak, te początki będą często 
trudne, bo smorządy J)od 
presji\ elektoratu będą musia
ły łostnec inne. ich zdaniem 
pilniejsze potrzeby. W wt ... 
lu miejscach w Polsce kultu
ra jest na bardzo niskim po
ziomie. Dlatego te:! przez naj
blitate 2-3 lata będziemy sta
rali się likwidować „białe 
plamy" poprzez inspirowanie 
oraz pobudzanie dżiałalnośct 
kulturalnej. 

8 c. Ponl 1robi, gdf IClfM• 
rzqd postanowl 1amknqć jecly· 
nq • okołicr bibllot•k•ł 

- Zamknięcie jedynej w 
okolicy blblioteld może śwład-

. ci7ć wyłącznie o tym, te Jest 
ona prowadzona f.le i stano
wi przykład działań pozoro
wanych, o których mówiłam. 
Nie wierz~ w zamykanie bi· 
bliotek prowadzonych przez 
fachowców, którzy potrafią 
zachędć ludzi do korzystania 
z dobrze dobranych przez 1ie· 
bie księgozbiorów. Samorząd 
nie mote diiałać na 1ikodę 

lwiqzkowiec ·w· roli 
Hamleta 

stanowiska nierobotnicze, Po
łowa - kierownicze. Więk
szość uczestniczyła w oo
pfzednich zgromadzeniach. I 
w.redią najlepiej, o ile w tym 
roku było skromniej. Z ,.Fo
rum" pneprow&d~ll się do 
„Doma Chłopa„, obradJ z 
Sali KonrresoweJ pnen1o111 
1łt do Teatru Polskiego. Cste
~ lała 'emu kaidy dostał 
bOrdow„ teezkę s prezent.ami, 
411• bon na obiad. Wtedy 
gościem był Józef Cyrankie~ 
wicz (owacje i kwiaty}, teraz 
Edward Osóbka·Moraw~ki 
(przyjęcie podobne}. Przemó
wienie tego ostatnie.go za· 
ehwycllo salę, szczególnie gdy 
porównał sytuację Wałęsa
-Brzeziński do układu Bie
rut-Rokoesow.sk:i. Samemu 
Wał-:sie przepowiedzi.ał los 
GGtdzlka. 

Z..,,_•Dl SMCle nie depl
..U. .Jał w »I-'* b7i. wia-

domo, te premiera nie bę
dzie. Po raz pierwszy zwią~
kowcy obradowali bez szefa 
rządu. Prezydent przysłał list 
i Józefa Kozioła, który obser
wował debatę na pełnym lu
zie. - Te pran nieb esi• 
wlałem - zwierzył mi się 
- . a łeru Jut Die ma•" u 
awi-.zkeweami rounawłać. 

W piątek przeważała opl· 
nia, · że przyjdzie Aleksander 
Hall. W soboł.4 przyszedł Ja· 
cek Kuroń. I chyba dawno 
nie dostał takich oklasków. 
Z Miodowiczem wymieniał 
czułe uwagi. - l'redek, oo l 
de cze10 doprowadzlllimTf -
pytał. - Do n~ą - odpo. 
wiedżiała sala. Fł"edek zre-
wanżow.ał mu aię wspomni~ 
niem wspólnej dmałalności 
w ZMP. Obaj panowie uzgod
nm, te jeśli Ich wyrzucą, za
łożą warsztaty rowerowe. Tak 
oaprawdt 1acek 1'utoń Iłu-

chał baTdzo uwatnie. - N'łe 
mołna popierać M.aowleeki..:. 
ro 1 uie poplerae Balcerowi~ 
na - powiedział na poże1· 
nanie. · · ·· 

Do wyborów przewodniczll
cego obrady posuwały 1ię iwa
wo. żadnyoh wniosków, żad
nego przewiracania progra
mu. Tylko dwóch delegatów 
nie udzidiło absolutorium 
ustępującym liderom. Przesz
łośei aie ma co analizować. 
W minionej kadencji cztery 
razy zmieniał li rza\d. Oni 
zostali. I to uezuoie zdumie· 
ni&, że jednak Istnieją. zacie\· 
tyło nad obradami. 
Właściwie nikomu nie udaJo 

aię wyjaśnić kdedy talk na· 
prawdę Alfred Miodowicż 
zdecydował, te będzie jednak 
kandydować. Ostateczna de. 
cyzja zapadła w nocy z pl~t
ku na sobo~ A ze sceny 
ulłJazellłm1. te •• elclal 

,..ftaddawlać tyłka lkonowi
dlowl". Wystąpi.ente Miodo

"wicza, na luzie bez stosu kar
.u~k,. wywołało różne opinie. 
Ktoś dowcipnie stwierdził, że 
Jest to prowadzenie kampanli 
wyborczej w dniu wyborów 1 
w lokalu wyboruym (np. 
zdanie; .,Byłąby nled•bne 
1dł'b16m)' 10bie szefa ale WJ'b· 
rali'"). Różne emocje wzbu· 
dzał tei 1tyl Miodowicza. 
coraz bard71iej jędrny. Ozieµ· 
nikarze ja'k zwykle makomi
cie przyjmowani w Biurze 
Prasowym, ze zdumieniem 
czytali w stenogramie dla 
PAP, że ,,sapiepnalłśmJ„ (to 
o . pracy}~ Inne . przykłady: 
d7rclymaly - to oo mówi 
pneclwnik. dupki łciłęcltle -
pnecłwnlą, numery - robi 
Je seJm. ~stemy na nocni
ka - sytaaeJa we wspólnym 
dom-., mleba - W71tarOZ7 hlako• ar.clUltea Nobel-

wodami bQdztemy mten w ,.. 
stil kilkanaście teatrów, kilka 
filharmonU. oper, muzeów. ca. 
ba ochront zab7tk6w l ukol.il 
nictwo artystyczne. 

• P•rłmy móW de ,....,.. 
cbr. Co li• 11anie 1 FllltCluane 
lozwoJ• Kultury, tł"r jest .... 
nony 1 9C\lpilów ,,„.....,,. 
pnedsi,blontw uspoieczni-rcll. 
Przy prywatyzowanie ....,,....., 
_,.dale li• on kurczyL 

- ·Jut się annlejszył, I „ 
znacznie. Musimy Jak najsaybm 
ciej zmieni~ system finanao. 
wania kultury. To teraa naj. 
wainiejsza dla nu IPftW... · 
Wierzę, ie znajddemy optyi. 
malne rozwiązanie, łW8f&ftlt 
tujące. ie kultura Dolo nAe lłr9iit 
d. 

• Cą 4'111. IM»go._ • .... 
doiwiadeieft. PflY1"41br Pani ... „. •łnislnl hftUrr ,.. l'CU ... 
gil 

- Nie łałuj' awoJe2 decnft. 
Al•-? 

Waltsa, ll&d'411tp ~ ...... 
84&P, bełasewield p1.i -
prse11loł6. C. Ido l•bL 

Na wieść, że Miodow1c1 
startuje, konkurenci wycofali 
•ię. Został Wacław Martynb1ke 
po 1trajkach rłupakich 1wae 
ny „kolejarzem". Ob« Miodo
wicz zapewiliał, te „przy iólł 
go na tac~ z Kat.owie'• ł 
wykreował na swego następ. 
cę, w kuluarach przeważała 
opinia, że Martyniuk wystę
puje w roli Brutusa. Ale ciosu 
nio zada. Sztywne wystąp1e--

1e sformułowania, 7.e 
..,trzeba odblokować to 
trzeba", nie przy ponyły 
sojuszników. 

Obrady ciągnęły Bię do pót• 
aej nocy. Martyniuk zapyta
ny o swoje szanse odpowie
dział mi krótko: Kan7 IO
staly rozdane. 

Pani 1 szatni, by nie słu„ 
chać mówców, czyta „Anię • 
Zielonego Wzgórza" i jes' 
smutna. I.nni goście ui.pra• 
szali pracowników teatru na 
posiłki, a przynajmniej nie 
rzucali m~rynarek na pOd
łog~. 

Ostatni dzień ożywiła msza 
za bezrobotnych. - Po raa 
pierwszy byłem w Teatrze 
Polskim i Po raz pierw~zy 
idę na mszę - powiedział 
Alfred Miodowic2. ~egad 
instynkt.ownie zajęli lew
stronę kościoła. Ksiądz skry
tykował kolejarzy 1 posłów. 
powiedział, żeby nie byli nija
cy. ...:.. Trzeba b16 ron\CYID 
lub zimnym - skończył. 
Miódowlca słuehaL Delegaai 
stwierdzili, te ed dzH Je&I 
bratem Alfredem. 

Kongres tkończył sic:. Jesz. 
cze tylko ze sceny padło 
kontrowersyjnie przyjęte 
hasło - ,,llęce precz od ko
biet„ (t.o w związku 1 abor• 
cją} ł już · . Na scenę wrócl 
Mrotek i Witkacy. 

Gdy zgasły światła jeden 
z dorad-ców Alfreda Miodo
wicza wszedł na scenę i zre
a1irował ciche marzenie. Wy
głosił monolog swego życia. 
Pierws:ze słowa grzmiały& 
..Być albe nie b76..." 

Odpowied&iala mu clua. •, 


