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. Mówią twórcy 

Nadzieje, plany, 
I . I 

zam1erzen1a. 
Z początkiem Nowego Roku 1976 zwróciliśmy się do 

znanych polskich pisarzy i artystów z prośbą o krótką 

charakterystykę najbliższych zami;_~teń twórczych. Pierw. 
sze odpowiedzi zamieściliśmy w nr. 302 „Trybuny ludu" 
z ub. roku; dziś następne: 

Fot. n. / LOMACZEWSKA 

Bohdan Czeszko 
pisarz 

- Mój rok 1976i Chciałbym, 
teby nie był gorszy od poprzed
niego, który był dla mnie bor· 
dzo dobry. Wydałem dwie książ
ki, „Powódź" i „Sygnaturki". W 

'tym roku ukaże 5ię prawdopo
dobnie zbiór moich opowiadań. 
Będę pisał dalej, choć t~raz jest 
to jeszcze mało skonkretyzowa· 
ne. Zacząłem większą całość, ale 
nie wiem, co m: z tego wyjdzie 
- może duża powieść, o może 
nic? 

Oprócz tego - normalna, co
dzienrio praca: stałe felietony 
dla „Nowych Książek" i „Kul· 
tu cy". 

panowało ostatnio w całej 
Polsce. W tej sytuacji nie
wiele mamy wolnych chwil 
na to, by oderwa~ się, wyłą
czyć i zamknąć w swej prr 
cO\\ni. Najważniejszym pro
blemem są dla nas sprawy 
dydaktyczne, zwłaszcza zaś 
kształcenie projektantów dlr 
przemysłu. · 

Andrzej Strumiłło 
plastyk i poeta 

Rok 1976 - to kontynuacjo 
proc, . rozpoczętych wcześniej. 
Procuję nad wieloma rzeczami 
równocześnie, nie mając okre· 
ślonej kolejności czy hierarchii 
pewnych zadań . 

W ostatnich dniach ubiegłego 
roku otwarłem ·w lodzi indywi· 
d1.1alnq wystawę rysunków i fa. 
togrofii. W Muzeum Etnogroficz· 
nym w Krokowie przygotowu
ję wystawę rysunków repor
tażowych, fotografii i zbio· 
rów etnograficznych, przywie
zionych z wyprawy do Ne
palu. Pozo tym zajmuję się o· 
procowaniem tomiku wierszy 
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tu cy". 

Ryszarda Hanin 
aktorka, profesor PWST 

Wla.łclwie trudno mi mówić 
tylko o tym, co będzie w roku 
1976, gd11ż to, co będę :v nim 
robić ma swój początek w ro
ku ubiegl11m. 

A byl to rok spakojn11. Gra
łam role, opracowane wcześ
niej. Dopiero pad koniec za
częłam się przygotowywać do 
filmu Ryszarda Czekally - do 
kumentalisty i animatora -
który zadebiutowal w film ·i 
fabularnym o roboczym tytu io 
„Zosia". 

Fot. M. MONASTERSKA 

Z innycl} planów wymienię 
jeszcze chyba propoz11cję Jana 
Kulczyńskiego, który chce wy-
1tawić w Starej Prochowni 
„Wieczór Trzech Króli " Szek
spira w °kobiecej obsadzie. Do
piero rozpoczynamy o tym my
śleć, ale będzie to chyba za
bawne i interesujące. Będę 
grala rolę Malwolia. 

Jestem w pracy i w życi11 
pedantyczna, kierując się jed
ną zasac;tą, że ;em się podję
lam jakiejś pracy - muszę ją 
zrobić, i to dobrze zrobić. 

Marian Konieczny 
neibiarz, rektor ASP 

w Krakowie 

Rok 1976 przeznaczam na 
kontynuację bardzo dużej 
pracy - rekonstrukcji Pom
nika Grunwaldzkiego w Kra
kowie. Wraz z moimi asys
tentami robimy to już półto
ra roku i praca może po
trwać jeszcze wiele miesięcy. 

Poza tym praca w Akade
mii: organizacyjna, dydak
tyczna - bardzo intensywna 
w tym roku, gdyż nie chce
my obniżać tempa, które za-

Fot. CAF - HALA WEJ 

F ot . CAF RADKIE\v1cz 

v1ietnomskiej poe ki z przełamu 
XVIII /XIX wieku, Hog Xuon 
Huang; robię to no zamówienie 
Pi W. 

W marcu otwarta zostanie w 
Moskwio: w~.tilwG ~oJski"'i ~'tuki 
pod tytułem „Plastyka - spo1e· 
czeństwu"; chcemy pokazać róż
norodne formy działania pla
stycznego w służbie społeczeń
stwo. Jestem komisarzem tej wy· 
stawy. 

Mam jedna pragnienie, któ· 
re chcialbym zrealizować w 1976 
roku: opracować swą dużą, in
d~widuolnq wystawę, która bę
dzie przeglądem różnych sposo
bów mojego dziolanio w mala1-
stwie, grafice, fotoqrafii, wysta
wiennictwie i poezii. 

Pragnę, oby ta wystawa od
powiedziała mi, czy to, co robi!! 
jest jednorodne, słuszne, czy też 
rozproszone. Myślę zatem, że 
rok 1976 będzie podobny do 
innych - pracowity. 

Wojciech 
Żukrowski 

pisarz 

W tym roku pragnę mo:Uf
wle zredulrnwać Inne prace, a 
skupić się na pisaniu, na które 
wciąż mam zbyt malo czasu. 

Fot. M. MONASTERSKA 

Skończyłem prawie powieść 
pt. „ZAPACH PSIEJ SIER
SCI", która jest historią o sen
sacyjnych wątkach, opowieścią 
o człowieku, który ryzykuje 
swój życiowy dorobek, auto
rytet, pozycję, częściowo dla 
pieniędzy. Jest to zatem tu
dium uczucia, które nazywa
n1y chciwością. 
Myślę, że mamy teraz dobry 

okres na pisanie. Mamy prze
clet dla kogo żyć, po co praco
wać. Chodzi tu nie o dodanie 
kolejnego zera na koncie, nie o 
działanie tylko dla siebie, wła
snego interesu. W ubiegłym 
roku wszyscy, cale społeczeń
stwo, sporo zrobiliśmy dla 
ki:aju, dla innych, a więc i dla 
siebie. To był bardzo dobry 
rok. Myślę, że ten nie będzie 
gorszy, 
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