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prawić╇やboやpoやkilkunastuやkorektachやjuEやsamやnieやrozumiemやtegoや
bełkotu╇やktóryやwややefekcieやpowstałやnaやekranieやkomputera╆
ChcęやterazやprzejśćやdoやobszernychやcytatówやzeやZnaleziska╇や

któreややむやmamやnadziejęややむやdadząやsięやczytaćやbezやdodatkowychや
eksplikacji╆やPoprzedniやakapitやtoやtakやnaやwypadek╇やgdybyやktośや
orzekł╇やEeやto╇やcoやbyłoやpisaneやwややｱｹｷｲ╇やjestやznacznieやlepszeやodや
tego╇やcoやpisaneやwややｲｰｱｰ╆やPewnie╇やEeやlepsze╇やboやwtedyやnaやConま
tinentalu╇やodやpierwszegoやuderzenia╇やaややterazやnaやkomputerze╇や
wややmozoleやpoprawek╆やWszystkoやjakやwややtymやBarejowymやosiemま
nastymやdublu╇やwciąEや jeszczeやgorszymやodやpierwszego╆やAleや
tekstやAnnoやDominiやｲｰｱｰややmusiやbyćやnaやkomputerze╇やboやmusiや
byćやwややformieやelektronicznej╇やtakieやwymogiやstawiaやwiekやXXI╇や
nicやnieやporadzę╆
CytujęやZnalezisko╈

Jak zaczynaJem.

Rozdział I

Jak zaczynałem być artystą malarzem

PostanowiJem zdać egzamin wstępny do Wywszej 
SzkoJy Sztuk Plastycznych w  Sopocie na wydziaJ 
malarstwa.

Sam pomysJ zdawania na wywszą uczelnię, w  do-

datku na obleganą plastyczną, byJ w  moim przy-
padku wręcz niedorzeczny. Czasy byJy specyficzne 
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(1953) i  wszyscy twierdzili, we stawanie do ja-
kiegokolwiek egzaminu na studia jest po prostu 
stratą czasu, bo i  tak nic z  tego nie wyjdzie. Moja 
ankieta personalna zaczynaJa się nie najlepiej: 
lat zaledwie piętna`cie (weby mnie dopu`cili do 
matury, musiaJem skJadać w  kuratorium specjalne 
pro`by), choć z  duwym hakiem (urodzony w  lipcu). 
Ale to drobiazg, dalej byJo gorzej. Pochodzenie 
spoJeczne: inteligencja pracująca, co prawda, nie-

stety skawona faktem, we ojciec  ｦ fachowiec od 
ubezpieczeL morskich  ｦ wojnę spędziJ w  oflagu, 
doksztaJcaJ się w  Anglii i  po powrocie zaJowyJ 
prywatne przedsiębiorstwo maklerskie, które mu 
zlikwidowano, a  zanim to się staJo, zdąwyJ mieć 
willę w  Gdyni i  samochód. Kolejną zbrodnią, mowe 
najpowawniejszą, byJa moja nieprzynalewno`ć do ZMP, 
a  gdyby kto` poszperaJ w  historii, przekonaJby się, 
we zostaJem w  dziewiątej klasie z  ZMP wyrzucony. 
Maturę zdaJem w  Warszawie w  PAX-owskim liceum pod 
wezwaniem `w. Augustyna, którego pieczątka za-
czynaJa się od sJowa ｭPrywatneｬ. Na domiar zJego 
w  przeddzieL egzaminu zgubiJem w  morzu okulary 
(silne, plus pięć dioptrii, osobnik pozbawiony 
okularów plus pięć przeznaczonych do staJego no-

szenia zaczyna mocno przypominać kreta). W  tej 
sytuacji zdać nie mogJem.

Kiedy przyszedJem do sekretariatu uczelni z  pa-
pierami, ankietą, maturą i  metryką, sekretarka 
spytaJa:

ｦ A  prace?
ｦ Jakie prace?
ｦ No... paLskie dotychczasowe prace. Szkice, ry-

sunki, prace malarskie. SkJada się razem z  po-

daniem.



ｱｴ

ｦ Ja... doniosę. Mam w  Warszawie  ｦ skJamaJem 
i  wyszedJem caJkowicie zrezygnowany.

Rzecz w  tym, we decyzja o  zJoweniu papierów do 
PWSSP nabrzmiaJa we mnie dosJownie na kilka dni 
przed terminem egzaminu. Przed maturą koniecznie 
chciaJem być dziennikarzem. PredestynowaJo mnie 
do tego zamiJowanie do pisania od najmJodszych 
lat (pierwszą i  ostatnią powie`ć zacząJem pisać, 
mając lat cztery), staJe redagowanie szkolnych 
gazetek `ciennych i  sąwnisto-kwieciste wypraco-
wania z  polskiego. Kiedy jednak zacząJem uwawniej 
czytać wychodzące w  1953 roku gazety, zaobserwo-
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