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Pierre Blieck, rozdział specjalny

   Zimą 1970, po zamieszkach gdań-
skich, wróciliśmy z tatą Arnoldem do 
Warszawy. Tam czekała już mama 
Genevieve, „jedzenie francuskie” i 
przygotowania do choinki. Od czasu 
podróży z Jurkiem Buszą i małym 
Rysiem Pachem, obiecałem nikogo 
nie przywozić „na święta”, aby tych 
kilka dni spędzić wyłącznie w gronie 
rodzinnym. Wybrałem się na spacer 
po dawnych terenach wagarów na Po-
lu Mokotowskim i potem łukiem koło 
GUS-u oraz akademika Politechniki, 
aż znalazłem się na Marszałkowskiej, 
między redakcją „Życia Warszawy” 
a Teatrem Rozmaitości. Postanowiłem 
dla rozgrzewki wypić w barze mlecz-
nym „Niespodzianka” kubek gorące-
go kakao. Na kamiennym podeście 
siedział duży brodaty mężczyzna o 
czarnych włosach i brązowych oczach, 
krótkiej kurtce z brązowego kożucha 
i wywróconej czapce futrzanej. Ten 
młody olbrzym płakał prawdziwymi 
łzami. Spazmatyczny płacz wskazy-
wał skrajną rozpacz. Nie wiem dlacze-
go przemówiłem do niego po fran-
cusku. Powiedziałem: chodź do środ-
ka. Napijemy się kakao. Potem poje-
dziemy do mamy Genevieve i do taty 
Arnolda, oni z pewnością znajdą jakąś 
radę.
  Dojechaliśmy 117-ką do Wołoskiej, 
noszącej w tamtym czasie imię Koma-
rowa, na cześć pewnego kosmonauty. 
Tak, jak Katowice przez jakiś czas na-
zywały się Stalinogród, na cześć pew-
wnego polityka, ale dużo wcześniej.
Weszliśmy do mieszkania i przedsta-
wiłem mego nowego znajomego, oraz
okoliczności naszego poznania. Ro-
dzice z godnością przyjęli kolejnego 
opuszczonego kota, psa, jeża, gołębia, 
węża, czy też królika. Podali wspania-
łą kawę i rozpoczęły się obrady.
  Przede wszystkim Pierre został ode-
słany do łazienki, celem pobrania cie-
płej kąpieli... Tymczasem tato Arnold,
który przejął dowództwo oznajmił 
nam, że prawdopodobnie Pierre nosi 
nazwisko jego przyjaciela i współpra-
cownika z czasów drugiej wojny świa-
towej, kiedy to wymieniali się niele-
galnie informacjami z frontu. Poprosił 
zatem odtajałego Pierre’a, aby zadzwo-
nił do Brukseli. Podczas rozmowy, ta-
to Arnold wziął słuchawkę i kilka mi-
nut konferował z panem Blieckiem.
 Faktycznie, to był ten człowiek. W tym 
momencie tato Arnold oświadczył, że 
jeśli jest jakakolwiek przeszkoda, któ-
ra by się spiętrzyła przed naszym no-
wym znajomym, to on gotów pomóc. 
Pierre został u nas kilka dni. W tym 
czasie, moja ówczesna narzeczona, 
a w późniejszym czasie żona Basia 
Maryańska, przybyła z Gdańska i po-
jechaliśmy razem, we trójkę w Biesz-
czady.

Pouczająca historia Pierre Blieck’a, 
studenta belgijskiego

 Z autobusu „Orbisu” wyszła już cała 
wycieczka rejsowa do Brukseli. I jed-
na mocno opalona blondynka o wy-
datnych ustach, długiej szyi i pięk-
nych prostych włosach. Kalina. Pierre 
przyszedł na dworzec po znajomego, 
który tego dnia zapomniał o dacie 

wyjazdu i oto zobaczył żywe bóstwo, 
które natychmiast zawładnęło jego 
umysłem. Następne dni, aż do wyjaz-
du wycieczki, młodzi nie rozstawali 
się. Pierre pokazał Kalinie Brukselę 
swojej młodości: muzea i kawiarnie. 
Byli sobą zauroczeni. Wymieniono
adresy. Była mowa o spędzeniu na-
stępnego lata w Polsce. Tymczasem 
Kalina pisała o swoich trudnościach 
życia codziennego i Pierre rycersko 
wysyłał jej paczki żywnościowe, ubra-
nia, a czasem i pieniądze na specjal-
ne konto, które mieli wykorzystywać 
częściowo na następne, wspólne wa-
kacje. Przyszła jesień, potem zima. 
Pierre stęskniony widoku pięknej Pol-
ki, postanowił nie czekać. Zachęcony 
wspomnieniem i słowami pełnymi mi-
łości wyzierającymi z każdej strony 
listów, które otrzymywał... kupił bilet 
„Lotu” do Warszawy i kilka dni przed 
świętami - ruszył w podróż. Na lotni-
sku wsiadł do taksówki i udał się na 
adres Kaliny, zaopatrzony w ogromny 
bukiet róż, który kupił po drodze.
  W mieszkaniu był jakiś mężczyzna. 
Jak się okazało, jej mąż, który nic nie 
wiedział o przygodach swojej małżon-
ki, podczas wycieczki do Brukseli. 
Cieszył się z jej zapobiegliwości przy
załatwianiu nowych ciuchów i żyw-
ności. W sąsiednim pokoju bawiło się
dwóch małych chłopców. Pierre szyb-
ko zrozumiał, że został nieprzyjem-
nie wykorzystany. Udał się stamtąd 
w miasto, aby dojść ze sobą do ładu. 
Był bardzo rozgoryczony i rozdarty. 
W końcu nie chodzi o tych parę ciu-
chów, czy banknotów. Nie umiał so-
bie wybaczyć, jak bardzo był łatwo-
wierny. Obce miasto i język, tęsknota 
niezaspokojona, chłód grudniowego 
popołudnia ciążyły mu coraz bardziej. 
Nie wiedzieć czemu usiadł na tym ka-
mieniu i zaczął płakać...
  Moja przyjaźń Pierrem trwała kilka 
lat. Byłem u niego na Avenue Louise 
w Brukseli. Potem, gdy on osiedlił się 
na stałe w Afryce (Maroko, Emiraty 
Arabskie), jako agronom, coraz rza-
dziej pisywaliśmy do siebie. Obecnie 
nawet nie wiem, czy dokądś się udał 
znowu, czy zmarł. Tak wiele osób o-
statnio odeszło, z którymi nie wymie-
niłem zasadniczych treści, i właściwie 
dopiero obecnie, gdy przemyślałem 
dawne spotkania i współczesne, po-
czyniłem rachunek strat i zysków.
  Okazało się, jak wiele jest osób, które 
pewnie gdzieś tam czekają, na jakimś 
odludziu w Afryce, Australii, czy też 
na bezludnej wyspie...
  Moglibyśmy jeszcze niejedną myśl 
genialną sobie przekazać wzajem. Zre-
alizować pomysł, albo jedynie pójść
na spacer po plaży, z kieliszkiem do-
brze schłodzonego ginu w ręce i gło-
wą utkwioną w nisko ścielących się 
chmurach...

Króliki. Historia mało pouczająca

  Pewnego wieczoru, pojawił się mąż 
jednej z pracownic z redakcji fran-
cuskiej. Z torby płóciennej wyciąg-
nął dwa króliki i od razu przystąpił do 
dzieła. Jednym ciosem w łeb pozba-
wił życia zwierzę, które i tak nie słu-
chało IX Symfonii Bethoveena, bądź 
Requiem Mozarta. Następnie obdarł 
królika ze skóry. Nożem przeciął od 

strony brzusznej i wyciągnął wszyst-
kie flaki, uciął łeb i zawiesił na lince, 
aby krew sciekła. Kiedy już go opra-
wił, pociął łapy i został jedynie tułów. 
Nalał wody do sagana i zanurzył z nim 
szczątki królika mówiąc nam, którzy 
staliśmy wokół smutni i przygnębieni 
jak byśmy żegnali kogoś bliskiego – 
no... to już wiecie jak to się robi. Mu-
szę lecieć. Tego drugiego sobie sami 
oprawcie. Cześć. Potem wyszedł. Dru-
giego królika wpuściliśmy do wanny 
obiecując mu, że się nim zajmiemy 
– po powrocie z teatru. Jednocześnie 
obiecaliśmy sobie solenie, że nigdy nie 
zabijemy żadnego królika, oraz że jak 
przyjdzie na to pora, wypuścimy go 
aby mógł sam wybrać, czy woli iść do 
garnka, czy też do lasu.

  Pojechaliśmy do teatru na „Fizyków” 
Becketta, aby na chwilę zapomnieć 
o patroszonych zwierzętach. Jednak 
każda sztuka ma swój kres... Po chwi-
li znów wysiadaliśmy z autobusu 117, 
jeszcze przypominając sobie co cen-
niejsze zdania, zaś niedługo potem 
przekręcaliśmy klucz w zamku, aby 
czym prędzej biec w kierunku wanny, 
gdzie powinien się znajdować królik 
– jak najbardziej żywy. Ku naszemu 
zaskoczeniu – królików było osiem. 
Jedna wielka królica i siedem miniatu-
rek, które ciągnęły pokarm z wnętrza 
pani króliczki.
  Ruszyliśmy na podwórko, poszukać 
jakiejś skrzynki po pomarańczach... 

aby tę całą czeredę gdzieś poumiesz-
czać. Parę dni potem, nawet próbowa-
liśmy je zameldować, ale to się oka-
ło formalnie niemożliwe, ponieważ nie 
można zaadoptować królika. Kilka 
miesięcy później pojechaliśmy do La-
sów Kabackich, aby zwrócić wolność 
królikom, które zapewne czuły, że ja-
kiś dwunożny czyha w pobliżu, aby 
ich tej wolności pozbawić i wsadzić 
do garnka.

Wycieczka do Włoch. 
Kawał studencki

   Kiedy już okrzepłem w akcji two-
rzenia coraz to nowych formacji ka-
baretowych, przyszedł mi do głowy 
pomysł, który, ze względu na jego 
charakter prawie oficjalny, wymagał 
wspólnictwa, oraz dopuszczenia do 
tajemnicy, co najmniej dwóch wykła-
dowców historii sztuki. I tak, pewne-
go dnia, na tablicy ogłoszeń pojawił 
się niewinny anons „Wycieczka do 
Włoch – zapisy”, który to napis po-
czątkowo codziennie ginął. Należy
przypuszczać, że zazdrośni studenci 
eliminowali tym sposobem konkuren-
cję. Jednak napis, pomimo to, poja-
wiał się znowu i znowu, oraz na in-
nych piętrach także. Studenci dopisy-
wali swoje nazwiska i po chwili już 
cała PWSSP – wiedziała, kto zamie-
rza jechać na tę atrakcyjną wycieczkę.
 Kilka dni potem wymyśliliśmy z A. B.
(obiecałem człowiekowi, że nigdy nie 
zdradzę jego tożsamości) pewne utrud-
nienie. Otóż: każdy uczestnik przyszłej 
wycieczki musiał odpowiedzieć na kil-
ka pytań dotyczących historii sztuki 
Italii. Historycy sztuki byli wprowa-
dzeni do tej manipulacji, i postanowi-
li uprawomocnić ów test, traktując go 
oceną w indeksie. Tym sposobem, nie-
które osoby zdały egzamin z historii 
sztuki znacznie wcześniej, niż koniec 
semestru. Zorganizowaliśmy „Klub 
Wędrowca” w restauracji pod uczel-
nią, gdzie zawsze leżały periodyki i 
gazety, aby można było wybrać sobie 
trasę – przynajmniej na mapie.

 Następny element tego żarciku, to pio-
senki, które każdy uczestnik wyciecz-
ki powinien nucić, oraz różne wiado-
mości dotyczące zwyczajów Włochów
i Włoszek. Trzeba powiedzieć, iż na-
pracowaliśmy się nieco, aby wytwo-
rzyć wrażenie, iż chodzi tu o poważną 
wyprawę – niemal studium doktoran-
ckie.
  Pewnego dnia, gdy już skończyły 
nam się pomysły, a cierpliwość uczest-
ników wyprawy była na wyczerpaniu 
– złośliwe komentarze pozostałych stu-
dentów poczęły się nasilać, na tabli-
cy ogłoszeń ukazała się mała notka: 
„komitet organizacyjny wycieczki do 
Włoch z przykrością zawiadamia...”. 
Od tego momentu, rozwścieczeni o-
statecznie kandydaci na uczestników, 
wprawdzie z zaliczeniami z historii
sztuki, biegali po pracowniach z żądzą 
zemsty w oku – podbiegając znienac-
ka do malujących, bądź wcinających 
kanapkę, z jednakowym okrzykiem: 
„Mam cię! To na pewno ty!” Jednak 
nasz tandem trzymał się dzielnie i nie 
puszczał pary... Po tygodniu, wyczer-
pani, wściekli, i nieutuleni „turyści” 
– bywali widziani w knajpkach piw-
nych. Zaś po dwóch tygodniach wszy-
stko już było przeszłością.

Podróż z trumienką

  Zmorą porannych wojaży z Sopotu 
do uczelni w Gdańsku był tłok w ko-
lejce SKM. We dwóch, z kolegą rzeź-
biarzem, wykoncypowaliśmy nastę-
pujący żarcik: W wypożyczalni stro-
jów teatralnych dobraliśmy sobie dwa 
komplety ubiorów eleganckich do po-
grzebu... chapeau-claque plus surdut 
plus spodnie. Całość w głębokiej czer-
ni... Kolega wykonał podłużne pudeł-
ko z wyrżniętym napisem typu „śpij 
Heniotku snem anioła, nikt cię zbu-
dzić już nie zdoła – ni łzy moje, ni wes-
tchnienia, nie przebudzą cię z uśpie-
nia...”. Jeszcze białe szaliki i ręka-
wiczki. Buty czarne, wypastowane na
glanc... W tym stroju zmierzaliśmy do 
wagonu i kolejki, która się rozstąpiła. 


