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Rejsy

H.T.:Byłytolata,kiedyjapoński
reżyserNagisaOshimanakręcił
wyrafinowanedzieło„Imperiumzmysłów”(1976).
Opisałfaktydlanas
Europejczykówniewiarygodne.
Toobrazprzedstawiający
kobietęimężczyznę
oddającychsię
masochistycznejrozkoszyaż
pośmiertelnązatratę.Tokijska
cenzurafilmzatrzymała,mimo
żekulturęjapońskącechują
odmienneideałycnót
duchowych,niżprzyjęteunas.
Zafilmnastępny,„Imperium
namiętności”,wPolsceniewyświetlany,twórcaotrzymał
wCannesnagrodęzareżyserię.
G.P.:Jesttakascenawjakimś
koreańskimfilmie.Dwoje
pięknychludzi.Stojąc,przytulenidosiebie,bardzoblisko,
przekazująsobiezustdoust
...surowe,okrągłe,żółtkojajka.
Gdyemocjesięgająszczytu,
żółtkorozpływasięwjej
ustach...ArtyścizeWschodusą
nieźliwwymyślaniutakich
scen.Obrazekwjakimśinnym
wschodnimfilmie:ona,oniich
pierwszespotkanie.Ona,taka
delikatnaidrobna,zamawia
nadwyrazpikantnybefsztyk.
Apotem,nibynic,kroigo
iłapczywiezjada.
Całejejciałoszaleje
zpożądania,niemięsajednak,
amężczyznysiedzącego
naprzeciwko.
H.T.:Należyteżwspomnieć
o „Emmanuelle”,aleniejestem
tukompetentny,bonie
obejrzałem.
G.P.:Akurat!
H.T.: Notoobiecujępani,że
naweekendsobiewypożyczę.
Tymczasembyłbymciekaw
panizdaniaoscenach
miłosnychwkinierodzimym.
Odnoszęwrażenie,żepolskim
filmowcomniedostaje
wyobraźni.Walerian
Borowczyk,któryodcisnąłsilne

G.P.: Wkiniepolskim
pierwszascenałóżkowa,która
przychodzimidogłowy,tojest
scenawsamochodzie.
Komicznadość.Chodziofilm
„Dzięcioł”. StefanWaldekWiesławGołasiViolettaVillas
jakomecenasowaTyska.Ona
gozapraszadoauta.Makrótką
spódniczkę,pończochy,długie
rękawiczkiispiczastybiust.On
jąwzrokiemztychrękawiczek
rozbiera,aonaseksualniesię
śmieje.Cieleśniepoczynał
sobieteżduet Brylska i
Nowickiw„Anatomiimiłości”.
Onawuniesieniuśpiewała
poetyckąpiosenkę„Jestemcała
wtwoichrękach”,aongwizdał
nato...Nowickigrałtusuperrwacza.Kiedyprzychodziła
dońdziewczyna,uprogu,
zamiast„rozgośćsię”,mówił
„rozbierzsię”. Nowicki-amant
wszechczasów.Kiedyś
powiedział:„Wmiłościnie
możnasięrozsiadaćjak
wwygodnymfotelu.
Niemożnamiećpoczucia
absolutnegobezpieczeństwa,
bo robimy sięwtedyjakdwa
kartofle,aniejakpara
namiętnychludzi”...
H.T.:Niezapominajmy
oGrażynieSzapołowskiej
iJadwidzeJankowskiej-Cieślak
zwęgierskiegofilmuKaroly
Makka„Innespojrzenie”,
wktórymobieaktorki
zogromnymtaktem
przedstawiająmiłośćlesbijską.
Jankowska-Cieślakotrzymała
zaswojąrolęnagrodę
nafestiwaluwCannes(1982).
G.P.:Pięknyobrazek
zpodobnej „serii“znajdziemyw
filmie “”Karmel”.Rzeczdzieje
sięwsaloniefryzjerskim.Jedna
zfryzjerekścinawłosy
nadwyrazpięknejklientce.
Zmysłowetocięcie!
Salakinowawstrzymała
oddech...
H.T.:Towspomnęjeszczeobraz
„Mążfryzjerki”Patrice’a
Leconte’a(1990).Tytułowy,
niesytyseksumążnie
odstępowałżonynawetwtedy,
gdystrzygłaklientów,aradość
zprzeżytejrozkoszyokazywał
...hinduskimtańcem.
G.P.: Tak...Te„pląsy”najlepiej
wychodziłymu,gdyżonależała
napodłodze... Zupełniejak
w cytacieze„Wszyscymówią
kochamcię” Woody’ego
Allena- On:- Gdybyśbyłamoją
dziewczyną,kochałbymsię
ztobąwkażdympokoju,
nakażdymłóżku,nakażdym
dywanie,nakażdymstole...
Ona:Mamyteżśliczne
wczesnoamerykańskie
żyrandole.
Gabriela Pewińska
Henryk Tronowicz

Ludwik Rożniakowski umie pracować w drewnie i w metalu

J

akitobyłwspaniałysamochód - wzdycha LudwikRożniakowski,patrząc na rozłożone
na biurku rysunki nadwozia
w trzech rzutach: z boku,
z przodu i z tyłu. Wpatruje się
w nie godzinami, choć wie, że
nie ma szans na przeniknięcie
wzrokiem pod zaznaczone
przez kreślarza kilkoma kreskami oblachowanie maski, by
na przykład dowiedzieć się, jak
twórcy auta zagospodarowali
komorę silnika, ani sprawdzić,
czy za tarczami kół kryły się
amortyzatory,ajeślitak,tojakie:
cierne czy hydrauliczne, ramieniowe? Bo te kilka rysunków
i trochę niewyraźnych zdjęć to
niemal wszystko, co pozostało
po CWS-ie T1. Po zajęciu Warszawy we wrześniu 1939 roku
Niemcy wywieźli z PaństwowychZakładówInżynieryjnych
(dawniej Centralne Warsztaty
Samochodowe) całą dokumentację. Zapewne uległa zniszczeniu. Nie ocalał też - w całości
albochoćbywczęściach-żaden
samochód. Tymczasem dla
panaLudwikaważnyjestkażdy,
najdrobniejszy szczegół, bo
w
swym
warsztacie
w Wejherowie buduje właśnie
replikę auta powstałego niemal
dziewięćdziesiątlattemu.Imartwi się, że na przykład nie może
z tych rysunków wywnioskować,jakmocowanebyłydoramy
resory przedniej osi CWS-a.
* * *
W roku 1988 ukazała się
w Krakowie książeczka Andrzeja Boguni-Paczyńskiego,
któryustalił,żepierwszysamochódnaziemiachpolskichzbudowano pod Wawelem już
w roku 1912 lub 1913. Nosił
nazwę Star, podobnie jak
spółka, która sfinansowała jego
powstanie. Plany produkcji seryjnejupadłyzbrakupieniędzy.

Trudnowięctoprzedsięwzięcie
uznać za datę startową polskiej
motoryzacji, podobnie jak podejmowane w roku 1921, już
wodrodzonejPolsce,próbyprodukcji samochodu Skaf czy
nieco późniejszego auta Polonia, autorstwa inżyniera Mikołaja Karpowskiego. Prymat
CWS-ajestwięcbezdyskusyjny,
choć osiemset egzemplarzy
tego samochodu wyprodukowanychwlatach1927-31towedług dzisiejszych kryteriów
liczbawręczmikroskopijna.Ale
to były inne czasy. Europa,
a zwłaszcza nasza jej część, nie
weszłajeszczewepokęmotoryzacji masowej.
* * *
Centralne Warsztaty Samochodowe działały od pierwszych tygodni niepodległości
na warszawskiej Pradze.
WprzejętympoarmiiWilhelma
II zakładzie remontowym naprawiano samochody Wojska
Polskiego, zbieraninę najróżniejszych pojazdów, głównie
niemieckichiaustriackich,apotemtakżeamerykańskich,francuskich i włoskich. Z czasem
oczywistastałasiękonieczność
unifikacji taboru, co w tamtej
epocebyłojednoznacznezuruchomieniemwłasnejprodukcji.
Samochód zaprojektował pracujący w CWS inżynier Tadeusz
Tański,absolwentsławnejEcole
Polytechnique w Paryżu, z doświadczeniem z kilku zachodnich fabryk lotniczych i samochodowych. W inżynierskim
myśleniu wybiegał poza swą
epokę.Dowodem silnikCWS-a,
w którym Tański zastosował
blokzestopualuminiowo-krzemowego z wymiennymi, tzw.
mokrymi tulejami cylindrowymi. Głowica była żeliwna,
korbowody dla zmniejszenia
wibracji pokrywano na gorąco
emalią azbestową. Czterocylin-

Żaden spośród ponad 800 CWS-ów nie przetrwał do naszych czasów.
Tu – wersja Torpedo.
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G.P.:Przykolejnymspotkaniu
Marianneprowokujemęża:
„Johan,czyniezarzadko
kochamysięnadywanie?”...

piętnonakinieerotycznym
naZachodzie,wroku1976
nakręciłwWarszawie„Dzieje
grzechu”.Podobnocenzuramu
tenfilmnielitościwieposiekała.

Szkielet nadwozia jest już praktycznie gotowy

FOT.MAREKPONIKOWSKI

H.T.: Plaża. Pełny luz w retrospektywach bohaterki „Persony”. Za to w „Scenach z życia
małżeńskiego”towłaściwie„typowych”scenłóżkowychniema,
jakkolwiek małżonkowie w tym
filmiemajądołóżkawielkieupodobanie i - co ciekawe, Marianne(LivUllmann)wyjawia
mężowimarzenie:„Chciałabym,
byśmyprzeztydzieńniewychodzilizłóżka”.I„zasprawąłóżka”
koty drą bez ustanku. On, Johan
(Erland Josephson) jest krytyczny: „Nasze uczucie to nieustanne wykręty, uniki, zakazy”.
Ona: „To znajdź sobie kochankę”. A kiedy okazuje się, że
on już kochankę ma, pierwsze
pytanie, jakie mu zadaje
Marianne(ależązmężemwpościeli), brzmi: „A dobrze ci z nią
włóżku?”.

Mieszkańca Wejherowa budującego replikę pierwszego polskiego samochodu
odwiedził Marek Ponikowski

FOTMAREKPONIKOWSKI

randolu

Piękny sen o CWS -ie

drowy silnik miał pojemność
trzech litrów, moc 45 KM
i rzadko jeszcze wtedy spotykane zawory w głowicy. Wałek
rozrządunapędzanybyłkołami
zębatymi identycznymi z tymi,
jakie montowano w zblokowanej z silnikiem czterobiegowej
przekładni. Napięcie w instalacji elektrycznej wynosiło 12
wolt, choć niemal wszyscy producenci stosowali wówczas
sześciowoltową.Silnik,jakicały
samochód, można było rozłożyć i złożyć z użyciem jednego
tylkokluczapłaskiegodonakrętek M-10.
- Ale było coś jeszcze - mówi
LudwikRożniakowski.-Czywie
pan, że Tański zastosował czujnik wyłączający zapłon, gdy
w układzie smarowania było
za mało oleju?
* * *
Na razie gotowa jest rama
CWS-a. Na niej ułożona została
podłoga kabiny wraz z niemal
kompletnymszkieletemotwartej karoserii.
- Wybrałem wersję Torpedo,
czterodrzwiową, ze składanym
brezentowym dachem, bo takich aut było najwięcej - wyjaśnia Leon Rożniakowski.
Produkowano też limuzyny
dla wysokich urzędników państwowych, dwudrzwiowe „fałszywe kabriolety” i sedany oraz
sanitarki imałe ciężarówki. Następnym etapem rekonstrukcji
będzie wykonanie blaszanego
poszycia nadwozia, potem przedniej i tylnej kanapy oraz
dwóch dodatkowych, składanych fotelików, tzw. strapontenów. Prace stolarskie i tapicerskie nie mają dla pana
Rożniakowskiego tajemnic,
choć z wykształcenia jest mechanikiem. Gdy odszedł z posady w warsztatach Przedsiębiorstwa Transportu Handlu
Wewnętrznego założył zakład

meblarski i wyposażył go we
własnoręczniezbudowanemaszyny. Także zpracami blacharskimi nie przewiduje problemów, bo doświadczenie zdobył
budującniecofantazyjnąreplikę
CadillacaImperialrocznik1930,
którą od czasu do czasu wozi
do ślubu młode pary. Cadillac
(noszący też drugą nazwę - Autor) ma silnik Mercedesa W 124
z lat 80., a mechanizmy
podwoziowe z innego auta tej
marki - furgonu W 207.
- To nie jest auto zabytkowe,
więc ze względu na normy czystości spalin nie mogłem w nim
zastosowaćsilnikazepoki-wyjaśnia pan Ludwik. - Nie dostałbym zgody na rejestrację.
- A jak będzie z silnikiem
CWS-a? - pytam. - Chyba nie
włoży pan pod maskę czegoś
podobnego?
Mechanizmy to największy
problem. Nie tylko techniczny,
ale i finansowy. Odtworzenie
silnika i skrzyni biegów wymagałoby wykonania skomplikowanych odlewów i odkuwek,
precyzyjnej obróbki, zdobycia
oryginalnych
elementów
osprzętu (w CWS-ie stosowano
np. gaźniki Zenith i rozruszniki
oraz iskrowniki Scintilla). To
przekracza możliwości Leona
Rożniakowskiego.Jeślinieznajdzie się hojny sponsor lub
chętna do współpracy firma
z odpowiednim zapleczem
technicznym, replika pierwszego polskiego samochodu
osobowego będzie miała zapewne silnik i mechanizmy
przeniesienia napędu żerańskiej Warszawy 223…
- Bukowe drewno na szkielet
nadwozia podarował mi tartak
wLeśniewie.Przynajmniejwtej
jednej sprawie żona nie narzekała,żerujnujędomowybudżet
- śmieje się pan Ludwik.
Marek Ponikowski
marek.ponikowski@wp.pl

