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„Topless”, „Mayfair”, „Cancan”, „Plexus”:
„powypinane i porozkraczane w sposób
iście zwierzęcy. Panienki – debiutantki nie żałują trudu, robią wszystko, co
fotograf rozkaże. To wywiera presję na
gwiazdy już uznane i one też muszą się
od czasu do czasu pokazać, na zasadzie
«że jeszcze może konkurować». Tak więc
pośród plejady debiutantek znajdziesz
i Bardot, i Ursulę Andress, i Julię Christie, Jane Fonda, Geraldine Chaplin – tak
samo porozdzierane, powyprężane i gołe.
Co więcej, coraz częściej publikowane są
zdjęcia panienek z t. zw. najlepszego towarzystwa, które ochoczo poddają się
nakazom rewolucji seksualnej i można je
oglądać jednocześnie w kronikach arystokratycznych Reunionów «Elle» i «Paris
Match» i na rozkładówkach «Playmana»
czy «Lui». Stąd się startuje, albo się odpada. Odpad idzie do następnego działu, do
(...) przemysłu miłości (...) branży prostytutek”. Staszewski zapamiętał dowcip na
temat rozerotyzowania reklamy: „seryjka
rysunkowa w prasie. Rysunek pierwszy: długim korytarzem idzie «big-boss»
w towarzystwie sekretarza, nad drzwiami (otwartymi) napisy «studio – silence».
W drzwiach, obok których przechodzą,
na stole rżnie się jakaś para. Nad głową
szefa stały znak zapytania. Sekretarz:
«To dla serów Gervaise». Rysunek drugi,
taki sam, innych dwoje rżnie się na stojaka. Sekretarz «To sok gazowany Baha-

Z żoną (już byłą) pod Luwrem, sierpień 1971
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Marianna

samochód, peugeota 404 z karoserią Pininfarina, zainstalował w mieszkaniu
telefon, żeby nie biegać do tabaku i prosić o możliwość zatelefonowania. Sierpniowa wizyta byłej żony i syna „kosztowała trzy razy tyle co powinna. Różne
płatności z tego wynikłe ciągną się do
dziś i potrwają do końca tego roku”. Jerzy Szymański zapamiętał, że „Staszek
był bardzo podekscytowany przyjazdem
syna. Czekał na nich. Zależało mu na tym,
żeby wszystko wypadło jak najlepiej.

nia». W następnych drzwiach panienka
na klęczkach ciągnie druta wygiętemu
w tył facetowi «To fajki Albienne». Osiem
takich rysunków. Na ósmym w otwartych drzwiach gruby facet w skarpetkach
rżnie jakąś dziewczynkę (...) Sekretarz:
«A nie!... to szef agencji łomocze naszego
gońca»”.
Rok 1971 okazał się rokiem wydatków. Staszewski dotkliwie odczuł wizytę
u dentysty, bo ubezpieczenie nie zwróciło mu poniesionych wydatków. Kupił

Kazik i mama , a raczej mama
i Kazik, a w tle Łuk Triumfalny
w Paryżu, sierpień 1971
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Staszek

szybkim tempie, składanie wizyt młodym
panienkom oraz palenie Chesterfieldów
lub Cameli. Twój powrót. Oby nastąpił
bezzwłocznie po otrzymaniu tego listu.
W poprzednich listach pisałem Ci dużo
o motywach, które powinny Cię skłonić
do powrotu. Obecnie podam Ci tylko dwa:
1. jesteś Polakiem i Twoje miejsce w Polsce, 2. jesteś synem”.
We wrześniu 1946 roku Staszek zdał
egzamin na Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej i w październiku
rozpoczął studia. Na pierwszym roku
zajęcia rozpoczynały się o ósmej rano.
W poniedziałki Staszewski miał wykłady i ćwiczenia z elementów matematyki
wyższej, rysunku odręcznego, elementów
geometrii wykreślnej oraz zasad perspektywy. Trwały one do trzynastej, a później
studenci mieli dwugodzinną przerwę, po
której następowały kolejne dwie godziny
nauki. Były to ćwiczenia z elementów
matematyki wyższej. Wtorki rozpoczynały się historią architektury, potem były
wykłady z technologii materiałów budowlanych oraz elementów matematyki
wyższej. Przerwa była w tych samych
godzinach, co w poniedziałek, a o piętnastej rozpoczynały się ćwiczenia ze statyki
i wytrzymałości. W środę były wykłady
z budownictwa ogólnego oraz rysunku odręcznego i ćwiczenia z elementów
geometrii wykreślnej i zasad perspektywy. W czwartek elementy matematyki

nych przez niego pomyłek. Nie tylko daty
mu się myliły.
Pracując nad książką, znaleźliśmy
mały notes, na którego okładce znajduje
się rysunek kobiety w niebieskiej kusej
sukience. Na pierwszej stronie czytamy tajemnicze słowa: „1 IX 46 Małemu
synkowi Staszkowi «Supełkowi» Mateecha z obozu Ebensee”. Zapewne jest to
dedykacja od towarzysza obozowej niedoli. Czyżby w obozie nazywano Staszewskiego „Supełek”? Prawdopodobnie,
ale to tylko spekulacje, wnioski snute po
ponad pół wieku. W notesie znajduje się
odręcznie napisany tekst „Gwiazdy szeryfa”. Bez daty, niestety. Jak wszystkie jego
piosenki z przypuszczalną, nigdy pewną
datą powstania. Oprócz tego czerwonym
atramentem napisano: „żeberka dla Lasoty 52 cm”, a obok znajduje się szkic grzejnika. Poza tym w notesie tylko nazwiska,
a przy nich numery telefonów.
Student architektury
Po powrocie z obozu młodzieży 9 sier
pnia 1946 roku Staszewski odebrał świadectwo ukończenia liceum. Miesiąc
później, 9 września 1946 roku, napisał
w liście do przebywającego w Anglii (Norfolk Camp Dixton East 112) Tadeusza Majewskiego: „zdaję w najbliższych dniach
egzamin na architekturę. W międzyczasie oddaję się moim ulubionym zajęciom,
jak to: rozbijanie klawikordu w możliwie
56
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Dorosłem do swych lat?

ki wyższej, a kolejne dwie godziny były
przeznaczone na rysunek odręczny. Od
jedenastej do piętnastej przerwa. Tydzień
nauki kończył się ćwiczeniami z historii
architektury i sztuki.
Staszewski prowadził bardzo szczegółowe zapiski ze studiów w zeszycie
w brązowej okładce, dzięki którym wiemy, jaki był plan jego studenckich zajęć.
Zapisywał w nim najważniejsze informacje. „Sem. 1. Ukończyłem fartem, traktując początek studiów jako otrzaskanie
się”. Po pierwszym semestrze wykonał

wyższej, statyka i wytrzymałość materiałów budowlanych oraz technologia
materiałów budowlanych. Od trzynastej
dwugodzinna przerwa, a potem dwie
godziny ćwiczeń z historii architektury.
W piątki zajęcia zaczynały się od wykładu z historii architektury i sztuki starożytnej, o dziesiątej odbywały się ćwiczenia z elementów matematyki wyższej,
o dwunastej zaczynała się trzygodzinna
przerwa, a następnie od piętnastej rysunek techniczny. W sobotę o ósmej odbywał się wykład z elementów matematy-
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Komunista?

skiego, aktualnie ambasadora desygnata
PRL-u, w Waszyngtonie. W sprawie swojej roli w życiu tej niezwykle atrakcyjnej
pani pozostał natomiast «Przerad» uosobieniem całkiem zaskakującej dyskrecji.
Ale cośmy się ze Staszkiem Staszewskim
na ten temat nachichotali, tośmy się nachichotali” („Wspomnienia...).
Ewa Staszewska, bratanica Stanisława Staszewskiego, wówczas pięcioletnia dziewczynka zapamiętała, że pewnej
Wigilii nie odwiedził jej Święty Mikołaj,
wieczorem przyszedł za to oczekiwany
przez wszystkich stryj Staszek, totalnie pijany, ledwo trzymał się na nogach
i od progu krzyknął: „Mikołaja nie będzie!”. Bo to on właśnie co roku wcielał
się w postać świętego, robiąc dzieciom
ogromną przyjemność.

przydarzyło mi się w życiu...» - wołała
pani głosem wcale nieoburzonym i kiedy
jakieś biustonosze lądowały na żyrandolach, a nasze deski kreślarskie przewracały się jedna za drugą, Staszewski złapał mnie za łokieć, i... Stary, spierdalajmy zanim będzie z tego jakaś kolosalna
poruta... – zakomenderował. Spierdoliliśmy oczywiście, zostawiając haftującego
w kiblu «Bieniechę» i «Przerada» opiekującego się panią, razem z jej porzuconymi
częściami garderoby. Trafiłem do domu
spóźniony i kompletnie wlany, podobnie
jak i reszta uczestników biesiady. Kiedy
jednak wkrótce dzwoniłem do «Przerada» z inkwizycją w sprawie tej atrakcyjnej blondynki, okazało się, że «Przerad»
nie wrócił do domu na Święta. Chichoty
Staszewskiego słychać było pewnie od
Wierzbna po Służewiec, mnie natomiast
przypadła rola porządkowania zdewastowanej pracowni zanim wrócą do niej
po Świętach inni pracownicy. Wśród rupieci na podłodze znalazłem małą, dosyć
estetyczną srebrną broszkę, którą potem
celebrowałem przez wiele lat. A kiedy
«Przerad» wreszcie ujawnił się, nie można było w żaden sposób wydobyć z niego
żadnych informacji na temat tej tajemniczej damy. Musiałem dokonać wielkiej pracy detektywistycznej, aby uchylić rąbka tajemnicy. Wspaniałą wigilijną
blondynką okazała się żona byłego wtedy
Ministra Budownictwa, Czesława Bąbiń124

Piwnica na Grzybowie
A jakim człowiekiem na co dzień
w pracy był Staszewski? „Z pomocą przyszedł mi jednak właśnie Staszek, zawsze
w niezwykłym tempie strzelający ekierkami, skalówkami i innymi przedmiotami kreślarskimi. Generalnie Staszewski
był koleżeński, słoneczny, fajny. Pracując
zwykł nucić piosenki albo płonąć uśmiechem – rzadkość w naszej rzeczywistości ludowej, gdzie wszyscy na ogół paradowali pod marsem na twarzy” – tak
go zapamiętał Tereszczenko („Wspomnienia...”).
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dojeżdżałam do niego do Płocka w soboty. Często przyjeżdżał do Warszawy na
niedziele, jeśli miał w stolicy coś do załatwienia”. Kiedy zaszła w ciążę, nie przyznała mu się od razu do tego. Znała jego
poglądy na temat posiadania potomstwa.
Ukrywała więc ten fakt przed nim tak
długo, jak się tylko dało. Któregoś dnia,
kiedy przyjechał na sobotę i niedzielę
z Płocka, ona robiła coś w kuchni, podszedł do niej od tyłu, delikatnie przytulił
ją i nagle powiedział: „Krysiu, ty masz
chyba chorą wątrobę, o wystaje ci”, i polecił, by poszła do lekarza. Powiedziała
mu, że jest w szóstym miesiącu ciąży.
Zareagował na to słowami: „To rujnuje
mój światopogląd”. Nie był gotowy na
bycie ojcem. 12 marca 1963 roku urodził
się syn. Krystyna Staszewska mówi „Powiedział, że musi wynająć sobie mieszkanie, gdy przyjeżdża do Warszawy, żeby
się jakoś odnaleźć w tej sytuacji. Wobec
tego wyniosłam się do mamy na Niecałą”.
Sierpień i wrzesień 1963 roku spędzili
w trójkę w Łącku w ośrodku zakładów
mięsnych. Rok później Staszewski wynajął mieszkanie w Brwilnie od placówki
rejonu dróg wodnych i tam sprowadził
Krystynę z dzieckiem. Kazik opowiada:
„W Brwilnie mama była sama ze mną
i psem. Tata nas tam zawiózł i zostawił.
Nie dawał mamie żadnych pieniędzy,
żywiła się jabłkami, a mnie gotowała
owsianki. Budynek znajdował się na pięć-

ciwny posiadaniu psa. Powiedział: «Jeśli
weźmiesz psa, to wyrzucę ciebie i psa
przez okno». Nie zrobił tego, ale na spacery z psem chodził niechętnie. Mówił:
«Twój pies, twoje spacery»”.
W notatkach Staszewskiego znajdujemy taki oto zapis: „Ona nie potrzebuje
mężczyzny tylko psa. Pies rozbudowuje
psychikę kobiety, w pustkę jego biologicznych odruchów i gestów (ma pies gesty?)
wylewa ona z siebie jakąś parapsychiczną
ektoplazmę, ta może w psa wsiąknąć, on
ją zaaprobuje, zamanifestuje zespołem reakcji, że zaabsorbował i tak będzie kobieta szczęśliwa. Stąd i sentyment kobiet do
brutalnych prymitywów, w których – jak
im się zdaje – nie ma nic poza odruchami
i którzy są chłonni na te ejakulacje. Oczywiście – w wypadku mężczyzn to tylko
pozory i (...) takie miłości zwykle się kończą tragicznie, kiedy wreszcie okaże się,
że owe wylewy zciekały po wewnętrznej
bulwie prymitywa. Nic z tego, jeśli Twoja
miłość wali się na kobietę jak wodospad,
obmywa ją, zalewa – będzie (...) marzyć
o ręczniku i ochraniać fryzurę”.
Dziecko i rozstanie
Krystyna Staszewska wspomina:
„W 1961 roku pojawiła się możliwość
wyjazdu do Płocka do pracy w charakterze miejskiego architekta, co po wielu
staraniach się udało. Pracowałam wtedy
w „Miastoprojekcie Śródmieście”, więc
138
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Krystyna

dziesięciometrowej skarpie wiślanej. Nie
można mnie było na minutę zostawić.
Jeśli wpadał, to z reguły w soboty, w towarzystwie już mocno alkoholowo pobudzonym i zaraz znikał. Raz zapowiedział mamie, że przyjedzie na całą sobotę
i przywiezie pieniądze, bo dostał pensję.
Mama czekała cały dzień, aż w końcu pojawił się kolega ojca Jurek Łuczak i poinformował ją, że czeka nadaremno, bo
Staszek nie przyjedzie, gdyż już z rana
wyruszył z kolegami na imprezkę do
Kazimierza Dolnego. Pomyliły mu się te
Kazimierze chyba. Mama opowiedziała
mi o tym dopiero parę dni temu, mocno
się przy tym rozklejając”. W końcu Krystyna wróciła do matki, z którą mieszkała do jej śmierci w 1992 roku.

Akt strzelisty.
Krystyna ze skodą octavią oraz z Kazikiem.
Okolice Płocka 1963.
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Kazik wspomina: „W 1972 roku też
mieliśmy jechać na wakacje do taty, ale
mama nie dostała paszportu. Gdy miałem
prawie dziesięć lat, mama nagle wyjechała. Przez tydzień od śmierci ojca babcia
okłamywała mnie, że mama pojechała do
ojca, bo jest chory. Aż przyszła niedziela, kiedy babcia już nic nie skrywała i ze
łzami w oczach powiedziała mi, że tatuś
umarł. Nie zrobiło to na mnie jakiegoś
strasznie przygnębiającego wrażenia.
W końcu tego taty jednak nie było. Od lat
sześciu raz go widziałem. Ta opowieść,
że umarł, była dla mnie czymś nierealistycznym. Coś się wydarzyło bardzo daleko, nawet niespecjalnie mnie to obeszło.
Pamiętam, że moja siostra cioteczna Lidka przyszła wieczorem do dużego pokoju,
gdzie leżałem na rozkładanym łóżku polowym, i płakała. A ja nie. Na drugi dzień
był pogrzeb na Bródnie. Po pogrzebie stypa u Zosi na Targowej. Było wesoło. Mama
przywiozła rzeczy z Francji, dostałem
magnetofon Philips i elektryczne organy
Magnus, które mam do dzisiaj w studiu.
Wciąż działają, mają dosyć duże szumy
własne, zostały nawet użyte w nagraniu piosenki „Natalia w Brooklynie”. Do
dziś nie umiem grać na klawiszach, a te
organy Magnus miały takie funkcje, że
się wciskało akordy i to grało. Był guzik
z napisem «Emoll». Wciskałeś i grało tak,
jakbyś to ty grał. Mama przywiozła też
jakiś instrument marokański, ale mówili,

teraz produkcji chińskiej w każdym sklepie z zabawkami można dostać, ale wtedy to było wow, koledzy przychodzili do
mnie po szkole i cięliśmy w tego flipera.
On normalnie punkty nabijał, te łapki
były, piłeczka latała. Jak prawdziwy”.
Krystyna Staszewska wspomina „Staszek
nie mógł przyjechać na Pierwszą Komunię Kazika, ale przysłał mu przepiękne
buty. Mnie zresztą też przysyłał buty. Po
śmierci Staszka jedna z koleżanek powiedziała złośliwie: Płacze, bo skończyły się
przysyłki butów”.
156
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go zobaczyłem. On już niestety trochę
szwankował, bo warczał. Potem do Polski
sprowadzono peugeota, którego mama
błyskawicznie sprzedała. Była w domu
jakaś kaseta magnetofonowa z nagraniami taty, ale ona mnie kompletnie nie interesowała. Gdy zacząłem się interesować
muzyką, polskie kasety się do niczego nie
nadawały, a te w Peweksie były drogie,
nawet dolara kosztowały, wziąłem więc

że to senegalski. Gryf się kończył główką
w czapce marokańskiej. Mama przywiozła również adapter i płyty, których część
zarekwirowano, bo były na nich utwory
z marszami hitlerowskimi. Babcia, płacząc, mówiła: «No widzisz, śmierć twojego taty sprawiła, że spełniło się twoje
największe marzenie». Spytałem: «Jakie
marzenie?». Odpowiedziała: «Magnetofon
kasetowy». Bo ja marzyłem o nim, odkąd
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List napisany przez Kazika do
taty , krótko po jedynym pobycie
podczas którego było im dane
spotkać się wParyżu Rok 1971
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Rogelio Rafael Tristany był długoletnim dyplomatą argentyńskim w Europie
Środkowowschodniej. Z informacji na
jego temat wynika, że urodził się w 1910
roku w Paryżu, w latach 1960-1962 był
ambasadorem Argentyny w Izraelu, następnie w latach 1967-1972 w Rumunii,
w latach 1972-1973 w Czechosłowacji,
a od 1973 roku w Norwegii. Zasłynął
tym, że 19 marca 1952 roku wystawił
wizę tranzytową na podróż do Boliwii
Klausowi Barbiemu, katowi Lionu. Jak
widać, w żaden negatywny sposób nie
wpłynęło to na jego dyplomatyczną karierę.
Zaledwie dwa dni po wypadku, 30
czerwca 1966 roku, Staszewski wysłał
list do redakcji tygodnika „Motor”. „Będąc
od wielu lat czytelnikiem Waszego pisma
orientuję się z listów i korespondencji, że
Redakcja kultywuje zwyczaj przychodzenia w miarę możliwości z pomocą czytelnikom. Znalazłem się w trudnej sytuacji, bezradny i pozbawiony rozpoznania,
a zatem zwracam się do Was; jeśli możecie – pomóżcie. Mój samochód – Skoda
Octavia 1961 – został rozbity w kraksie,
spowodowanej przez Jego Ekscelencję
Pana, Ambasadora Republiki Argentyny.
Nie miałem ubezpieczenia AC, tylko obowiązkowe. Karoseria uderzona w prawy
tył i lewy przód oraz w lewy bok (przez
trzeciego uczestnika kraksy) – wszystko w partiach dolnych, sugerować bę-

zapamiętał: „Zadzwonił do mnie Grzesiek
Lasota i poprosił, żebym zabrał z mostu
Poniatowskiego jego kolegę, który miał
wypadek. To była jakaś niegroźna zupełnie stłuczka. Nic się nikomu nie stało.
Staszewski nie był zakrwawiony, nawet
nie miał zadraśnięcia. Pojechaliśmy do
niego do domu, na Sielecką. Potem się zakolegowaliśmy. Przez pewien czas mieszkałem u niego”.
Podczas wypadku potłukły się butelki
i kieliszki, które Staszewski miał w samochodzie. Twierdził, że zniszczeniu uległa też jego garderoba. Do czasu wypadku skoda przejechała 72 905 km, z czego
wynika, że Staszewski robił średnio
15 000 km rocznie. Z Warszawy do Płocka jest niewiele ponad 100 km, większość
przebiegu powstała na tej właśnie trasie.
30 czerwca 1966 roku Staszewski złożył w Wydziale Kontroli Ruchu Drogowego Komendy Milicji Obywatelskiej
szczegółowe zeznania na temat wypadku. Sprawa została zarejestrowana pod
sygnaturą WRD III – 12917/66. Jak się
później okazało, w zamieszaniu po wypadku zaginął prawdopodobnie dowód
rejestracyjny samochodu Staszewskiego. Prawie rok później, 24 czerwca 1967
roku Staszewski zwrócił się do Wydziału Komunikacji Prezydium Dzielnicowej
Rady Narodowej Warszawa – Mokotów
o wydanie „zamiennych dokumentów rejestracyjnych”.
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Gdy człowiek przegra, to dopiero ma coś z życia

– już wyraźnie przyhamowany – zaczął
wirować, leciał tak przez dwie odległości między latarniami (czy nie było czasu
wyprowadzić tego tapczanu? – superbalony!) i przy trzecim słupie latarniowym
uderzył w balustradę mostu i w tym samym momencie wklinowała się między
nas z tyłu jadąca «Warszawa». Pan Ambasador wylegitymował się dokumentem
MSZ, stwierdzającym jego tożsamość
i funkcję i odjechał”.
Towarzystwo Ubezpieczeniowe „Warta” nie zgodziło się na całkowitą likwi-

dzie zapewne inspektorom Towarzystwa
Ubezpieczeń «Warta» (...) zakwalifikowanie wozu do remontu. Znając konstrukcję
zawieszeń Skody wiecie Panowie, że tak
skraksowany wóz choćby go klepał sam
Michał Anioł nigdy już nie będzie się prowadził”. W dalszej części listu Staszewski zaapelował o wymuszenie na „Warcie” korzystnej dla niego decyzji. Podał
okoliczności wypadku: „p. Tristany zląkł
się i przyhamował, w każdym razie wóz
poszedł poślizgiem jakieś ¾ odległości
między latarniami na moście, poczem
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le zależy w moich planach i całym postę
powaniu od jej życzeń, planów, stanowi
ska. A tu nic – cisza. Może by Tata mógł
z nią porozmawiać? (...) Trzeba się uczyć
i uczyć; wszystkiego. Słówek i gramatyki,
sposobu myślenia Francuzów, ważności
i nieważności różnych spraw, obyczajów
i tradycji, techniki postępowania w urzę
dzie, banku i sklepie, nazw serów, geogra
fii Francji, imion sportowców i struktury
programu telewizyjnego. Duży wysiłek;
dobrze, że dość łatwo jest dogonić prze
ciętny poziom francuski w zakresie zna
jomości otaczającego świata, ale i tak wi
dać, że parę lat na to potrzeba”.
W drugiej połowie listopada 1967 roku
Staszewski wziął udział w wernisażu
sióstr Bożeny i Alicji Wahl, na którym wy
świetlony został film jego autorstwa o ar
tystkach bliźniaczkach. Często pojawiał
się w tym czasie w mieszkaniu Krystyny
Bałłaban, zdarzało mu się tam w gronie
przyjaciół czytać na głos co zabawniej
sze listy od rodziny i przyjaciół z Polski.
Z Biblioteki Polskiej wypożyczył „Listy
Polaków na emigracji”. Pomógł Markowi
Bieniewskiemu w przygotowaniu wysta
wy projektów. Zaczął zaglądać do kafejki
na rogu Boulevard Saint-Marcel i Ave
nue des Gobelins, niedaleko Panteonu,
w 13 dzielnicy, o której pisał tak: „zamiesz
kana przez ludność, która napłynęła tutaj
pod koniec XIX wieku podczas wielkich bu
dów architekta Hausmanna, niezamożni,

na stosowniejszą porę. Wgłębiał się
w mapę Paryża, poznawał funkcjonowa
nie metra, podczas długich jazd z jednego
końca miasta na drugi, starał się zorien
tować w jego ogromie, w plątaninie alei,
bulwarów, szos, autostrad i zwyczaj
nych ulic i uliczek. Czytając ogłoszenia,
urzędowe afisze, wskazówki w urzędach
i uliczne reklamy, miał nadzieję „prze
gryźć się przez barierę obcości i wyłowić
z chaosu obraz tutejszych stosunków, hie
rarchii i obyczajów, żeby nie być jak taba
ka w rogu. Celem jest życie prawdziwym
życiem środowiska”. Zdawał sobie spra
wę z tego, że to bardzo śmiały zamiar, ale
na wegetację się nie godził. Nie dla niego
była stabilizacja, odrzucał trasę: praca –
mieszkanie – sklep, ewentualnie kino albo
teatr. Pisał w liście do rodziny z 12 listo
pada 1967 roku: „zdobywszy pracę, która
zabezpiecza wygodne życie, załatwiwszy
sobie jakie takie mieszkanie, kupiwszy
samochód i trochę gadżetów (gadżet –
każda rzecz do robienia czegoś: maszyn
ka do mięsa, magnetofon, sprzęt do pod
wodnego polowania, dubeltówka) i już są
określeni, załatwieni i zamknięci, a po
tem się dziwią swoim snom, chandrom,
niespodziewanie wybuchającym awantu
rom, nostalgiom i rozdrażnieniom”. Do
pytywał o żonę i syna, czy przychodzą na
Okrzei? Przeżywał bardzo, że Krystyna
nie odpisywała na jego listy. „Potrzebny
mi jest kontakt z Krysią. Tak bardzo wie
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w kinach puszczano filmy radzieckie”.
W owej kafejce Staszewski lubił popi
jać calvados (50 centimów za kieliszek)
i kawę. Tam, siedząc przy stoliku, pisał
listy do Polski. Kafejki stały się portami,
do których przybijał, załatwiając sprawy
w mieście. To miejsca, w których można

posługujący się specyficznym zmiesza
nym akcentem francuskim, nie lubi się
tu Algierczyków, Hiszpanów, Żydów i in
nych cudzoziemców oraz biurokracji,
sympatycy komunizmu, na rocznicę re
wolucji udekorowano sklepy czerwony
mi transparentami i portretami Lenina,
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Jedna z wielu paryskich imprez.
W otoczeniu barda między innymi
Jurek Szymański i pan Knychalski.
Zdjęcie znane z pierwszej płyty
KULTu z piosenkami taty.
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spacery i wynajmują turystom wszystko
co się da wynająć. Grupa hippiesów wynajęła sobie dwie kozy żeby mieć mleko.
Ale kozy – jak wszystkie kozy na Korsyce
– były półdzikie: albo uciekały albo bodły.
Grupa hippiesów z dwiema wynajętymi
kozami słynna była od Calvii aż po Bastię,
Objechaliśmy Korsykę dokoła. To się łatwo mówi. Ta droga dokoła, bardzo piękna i bardzo uczęszczana, biegnie brzegiem
morza, który jest prawie wszędzie skalisty i urwisty. Droga wznosi się nieraz na
wysokość trzystu metrów. Ma dwa i pół
metra szerokości, balustradę od strony
przepaści na trzydzieści centymetrów
wysoką i asfalt pozrywany przez wodę
i lawiny. Dwukierunkowa, cała w absolutnie niewidocznych zakrętach. Niektórzy sportowcy lubią tamtędy jeździć, ja
do nich, jak się przekonałem, nie należę.
Już w Bastii dostałem rozstroju żołądka”.
Urlopowicze bratają się z tubylcami, nocne spotkania, słuchają korsykańskich śpiewów, zaczynają śpiewać polskie piosenki.
„Którejś nocy przy ognisku hippiesów
z NRFu prześlicznie grał na gitarze i śpiewał stary hippy. W czasie wojny miał ze
dwadzieścia pięć lat. Teraz, ubrany w bizantyński robron, z włosami opadającymi
niżej łopatek, palcując po mistrzowsku
na amerykańskiej gitarze, śpiewał stare
światowe szlagiery z lat czterdziestych,
pięćdziesiątych, obecnych. Prawie do ra
na śpiewałem razem z nim”.

ale za to i ludzi: zupełnie fantastycznych.
Korsyka jest domeną sportowców uprawiających pływanie podwodne oraz beatników, provosów i hippiesów z całego
świata. Ten skład uzupełniony tubylcami,
których charakteryzują dwie rzeczy: nieustająca wesołość i bezgraniczny wstręt
do pracy, daje melanż na wakacje wyborny. Toteż bawiliśmy się jak tylko można
było. Wynajęliśmy mieszkanie z kuchnią
i garnkami, za które płaciliśmy 5 dolarów
dziennie ( na pięć osób to było niedrogo
) i włączyliśmy się w zwariowane korsykańskie bytowanie. Korsyka była kiedyś
państwem, miała nawet króla. Ale z ochotą poddawała się wszystkim najeźdźcom,
do czasu gdy ci nie próbowali stworzyć tu
jakichś okazji do roboty. Wtedy Korsykanie szybko buntowali się, uciekali w góry,
gdzie kryli się w na poły ufortyfikowanych zbójeckich miasteczkach i napadali na najeźdźców, rabując ich dobra. Nic
dziwnego, że wydali spośród siebie Napoleona Bonaparte. Ten gdy został cesarzem,
włączył Korsykę do Francji, ale chytrze nie
osadzał tam żadnych wojsk ani nie gromadził bogactw. Znał swoich ziomków. Ci
zrozpaczeni wzięli się za pasanie owiec,
bo nie było co jeść. Tak ich los karał aż
do czasu, kiedy Korsyka stała się modna
na wakacje. Teraz już bowiem na Korsyce nie robi się dosłownie nic. Paru Żydów
i Włochów handluje i trzyma kawiarnie.
Korsykanie ubierają się ładnie, chodzą na
320
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„Topless”, „Mayfair”, „Cancan”, „Plexus”:
„powypinane i porozkraczane w sposób
iście zwierzęcy. Panienki – debiutantki nie żałują trudu, robią wszystko, co
fotograf rozkaże. To wywiera presję na
gwiazdy już uznane i one też muszą się
od czasu do czasu pokazać, na zasadzie
«że jeszcze może konkurować». Tak więc
pośród plejady debiutantek znajdziesz
i Bardot, i Ursulę Andress, i Julię Christie, Jane Fonda, Geraldine Chaplin – tak
samo porozdzierane, powyprężane i gołe.
Co więcej, coraz częściej publikowane są
zdjęcia panienek z t. zw. najlepszego towarzystwa, które ochoczo poddają się
nakazom rewolucji seksualnej i można je
oglądać jednocześnie w kronikach arystokratycznych Reunionów «Elle» i «Paris
Match» i na rozkładówkach «Playmana»
czy «Lui». Stąd się startuje, albo się odpada. Odpad idzie do następnego działu, do
(...) przemysłu miłości (...) branży prostytutek”. Staszewski zapamiętał dowcip na
temat rozerotyzowania reklamy: „seryjka
rysunkowa w prasie. Rysunek pierwszy: długim korytarzem idzie «big-boss»
w towarzystwie sekretarza, nad drzwiami (otwartymi) napisy «studio – silence».
W drzwiach, obok których przechodzą,
na stole rżnie się jakaś para. Nad głową
szefa stały znak zapytania. Sekretarz:
«To dla serów Gervaise». Rysunek drugi,
taki sam, innych dwoje rżnie się na stojaka. Sekretarz «To sok gazowany Baha-

Z żoną (już byłą) pod Luwrem, sierpień 1971
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samochód, peugeota 404 z karoserią Pininfarina, zainstalował w mieszkaniu
telefon, żeby nie biegać do tabaku i prosić o możliwość zatelefonowania. Sierpniowa wizyta byłej żony i syna „kosztowała trzy razy tyle co powinna. Różne
płatności z tego wynikłe ciągną się do
dziś i potrwają do końca tego roku”. Jerzy Szymański zapamiętał, że „Staszek
był bardzo podekscytowany przyjazdem
syna. Czekał na nich. Zależało mu na tym,
żeby wszystko wypadło jak najlepiej.

nia». W następnych drzwiach panienka
na klęczkach ciągnie druta wygiętemu
w tył facetowi «To fajki Albienne». Osiem
takich rysunków. Na ósmym w otwartych drzwiach gruby facet w skarpetkach
rżnie jakąś dziewczynkę (...) Sekretarz:
«A nie!... to szef agencji łomocze naszego
gońca»”.
Rok 1971 okazał się rokiem wydatków. Staszewski dotkliwie odczuł wizytę
u dentysty, bo ubezpieczenie nie zwróciło mu poniesionych wydatków. Kupił

Kazik i mama , a raczej mama
i Kazik, a w tle Łuk Triumfalny
w Paryżu, sierpień 1971
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