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W „Le:iw:e" jak w „Europejskim" 

Pokój na godziny 
W niełatwe j s;•tuacj i znajduje 

si ę prezes tarnowskiego Są 
du Powia towego mgr Cz r 
necki , prowadzący spraw 

czterech r ecepcjonistek tamtejszego 
hotelu „Lcliwa". Komu dać wiarę'' 
Kilkunastu paniom w młodym wie
ku, które znaczną część swego żyda 
spędziły polując na spragnionych 
e rot ycznych doznań klientó\ , czy też 
stanąć po stronic oskarżonych pań 
z recepcji „Leliwy", os<'ib o ni po
szlakowane j do tej pory opinii? Da
my tarnowskiego pdświatka zezna
j ą niezw ykle precyzyjnie. P rzed 
udzieleniem odpowiedzi nie zasta 
nawiają się ani chwili - każda 
z nich płaciła w recepcji 100, bądź 
200 złotych za lo , że mogła w dowol
nej parze skorzystać z pokoju ,.LC'!i
wy'' p rzez godzinę lub dwie. Oczy
wiście , nikt ni c żądał od nich i ic:h 
partnerów jakichkolwiek dokumen
tów, n ie wypełniały t eź żadnych fo -
mularzy niezbędnych do zameldo 
wania. 

Prokurator zarzuca czterE·m tar
nowskim rccepcjoni st.l'.om czerpanie 
korzyści materialnych z ni erządu 
uprawianego w hotelu , akt oskarże 
nia mó\vi o sumie 30 t. · ięcy złotych 
w stosunku do każdej z tych pai1. 
Dotychczas odbyło się kilka posie
dzeń sądu. podczas których przcsłu ·
chiwa no zarówno oskarżone . ja ''· 
i świadków. Za kilka dni spodzi ·
wany jest vyrok. 

D wudziestopięcio l etnia Stan i ława 
G. ni gdzie nic pracująca, abso l

wentka jednej z tarnowskich :; z J.::[ił 

podstawo w ·eh powiada: prosty tucją 
zajmuję si ę od lipca 1972 roku. Przez 
cały czas korzystałam z usług hote
lu. :\fajczęś c i e j leż w „Leliwie" po
znawałam p rzyszł ych kii ntów . R e
cepc jonistki bez trudu znajdowa ły 
dla mnie pokój. Nic. na cały diicń 
ni e. tylko na godzinę. W pokojach 
używanych przez nas ciągle przeci eż 
ktoś mieszkał, m y wykorzysty wa
ł yśmy czas między opuszczeniem 
pomieszczenie przez jednego gościa. 
a zajęciem go przez następnego. Czy 
przebywałam w „Leliwic" każdego 
dnia? O ni e , często wyjeżdżałam 
przecież do Krakowa i trzeba jesz
cze odliczyć w każdym roku 2 tygo
dnie. Wl ed • j eździłam na wypoczy
nek , na urlop. Nie mogę też podać 
dokładnego rachunku wpłaconych 
sum paniom z recepcji , ale myślę , że 
sko rzysta łam z pokoju ni mnie.i niż 
150 razy. 

Przeważnie płaciłam pani Toli. 
Pani Tola zawsze szla mi na rękę. 
Muszę teź powiedzieć, że bezbłędnie 
szacowała moich kli entów. Gdy by
li zasobniejsi - musiałam wpłacić 
200 złotych za godzinę. Pani Erwinie 
płaciłam tylko kilka razy, za to pani 
Miecia przyjęła odc mnie stówkę 
nie mniej niż 70 razy. A z pani ą To
lą to można powiedzieć, byłyśmy na
wet zaprzyjażnione . Kiedyś po mo
·im powrocie z kilkudniowego wypo
czynku pani Tola zwróciła się do 
mnie: szkoda , że pani nie było, mie
szkał tu bardzo atrakcyjny pan. In
nym razem znalazła mnie nawet 
u fryzjera, ale wtedy nie miałam na
stroju do tego typu spotkań. 

J ózefa P. stwierdza, że z „Leliwy" 
korzystała raczej rzadko, ale jeśli 

już tu wpadała na godzinkę, to nigdy 
nie notowano jej w hotelowej księ
dze gości. Jestem zupełnie pewna -
mówi - panie z recepcji wiedziały 
doskonale o celu naszych odwiedzin 
pokoi „Leliwy". Najczęściej załat
wiałam sprawę z panią Miecią lub 
panią Elwirą. 

Danuta A. oprócz podstawówki 
ukończyła jeszcze dwie klasy szko
ły rolniczej. Do ,.Leliwy" zaczr.ła 
przychodzić w sierpniu ubiegłego 
roku. Oblicza, iż od tego czasu oko
ło 2!l0 razy otrzymywała klucz od 
któregoś z pokojów. Czy coś słysza
ła nadto o hazarowych gierkach 
w innych pomieszczeniach hotelu? 
Coś słyszała, ale sama niczego nie 
widziała. Nie, powołanie n'a świad
ków jej klientów nie wchodzi w ra
chubę. Za kogo nas pan ma? To by
łoby nieuczciwie! Przecież są to naj
częściej mężczyźni żonaci. Zresztą 
ich personalia nigdy nie intereso
wały, imię w zupełności wystarcza. 

Magda W. jest najmłodsza w tym 
towarzystwie. Osiemnastolatka. Dla 
niej przygody i miłosne igry za bi
lety Narodowego Banku Polskiego 
oraz Banku Federalnego USA roz
poczęły się w grudniu ubiegłego roku. 

„ Na poczqtku musiałam zdawać sie 
na znajomo.~ci koleżanek i na inie ja ~ 
tywę partnerów. Krępowałam się 
samodzielnie kła ść na ladzie pienia 
dze, panie m or.ilu pomy.~!eć , że je
stem za młoda . Wkrótce jed nak 
wszystko dobrze się ulożylo. Nie pa 
miętam dokładnie, nie bylo przecież 
f)olrzeby liczen ia , ale myślę , że oko
ło 70 ra zu za. lalwir1l.am sobie pokój 
w 100 zlo l ?JCh " , 

. Bogumił~ Z. ma zaliczone 3 klasy 
li ceum ogolnokształcącego . Twier
dzi, ze ;v czasie swy ch ożywion ych 
kontaktow z „Leliwą", których po
czątku należy szukać w styczniu 
1971 roku wpłaciła recepcjonistkom 
nie mniej niż 30 tysięcy złotych. Czy 
wszystkim czterem') Tak, załatwia
ła sobie pokoje z kaźdą z zatrudnio
nych w recepcji par1. 

D8:t pani Bogumiła sobie nie przy
pomrna . Myślę, że nic ma s i ę czemu 
dziwić. Prędze .i możn a dowiedzieć 
sic; od nic.i w jakim okres ie do ho
telu nie przychodziła. Trzeba więc 
z kale ndarza wyda rze ń interesują
cego wła dze śledcze wyłączyć dwa 
okresy. Pierw . zy to pobyt pani B o
gumiły w Czechosłowacji , drugi -
d wa tygodnie urlopu. ,,Nazwiska 
mc: zczyzn? Wykluc zone ! Od wieków 
oboiv iązuje f)r-ec ież 1. tym wzgl ę -
cl 7ie pe/na dyskrecja„." · 

Czy widz iała pani ki edykolwi -k 
kierownika hotelu? Tak. widziała 
nie raz. Które 'O Ś dnia to słyszała 
na we l jak robił wymówki pani Mi e
ci, że ni c odda ł a mu cz śc i pieni -
dzy . Potem pani Miecia żaliła się, 
ż e· szef postraszy ł ją wyrzuccn iem 
z pracy jak tak dc.lcj bę dzie. 

Zupl'łni podobnie opowiada 
o swoistym w ynajmie pokoi Micc 7. ,·
sława S. Także przyzna.ie. że wie lo 
krotnie zdobywała opisaną drogą 
wstc;p na pic;lro „Lcliwy" . .Jeśli zna
jomy życzył sob ie pos iedzieć \ po
koju najpierw z j edną z nich, potem 
z drugą - trzeba było płacić dwa 
razy po 1 CO złotych . Po?.nała wi elu 
mężczyzn dzięki panu Janovvi. Nie 
wie jak się nazywa, pracuje na par
terze, obok kawiarni , w szat:1i. 

R ccepc.ionistki hotelu do niczego się 
nic przyznają. Tylko jedna z ni ch 

przypomniała sobie jak raz czy dwa 
wpu~ciła do pokoju którąś z dziew
cząt. I one zez nają solidarnie - pa
nienki są na nas wściekłe, bo od 
pewnego czasu prosiłyśmy milicję 
o interwencje, gdy zbyt !1a tarczy wie 
żądały w późnej porze wolnej drogi 
do hotelowy ch gości. To ich zemsta. 

Władze śle dcze wpadły na trop tej 
sprawy dość przypadkowo. 15 stycz
ni a br. do Komendy MO przyszła 
Zofi a K. , uczennica jednego z rze
szowskich li ceów plastycznych ze 
skargą. Ukradziono je j zegarek. Po
dejrzany o popełnienie tego czynu 
był znajomy chłopca. z który m prze
spała s ię poprzedniej nocy w „Leli 
wie". Trzeba było zatem odszukać 
t ego chłopca . I tu rozpoczęły się kło
poty . Okazało się. że w spisie loka
torów nie było ani poszukiwanego 
ani rzeszowskiej uczennicy. Zofia K. 
- ona to właśnie postradała zr.ga
rek - pamięta dokładnie. że dowo
du osobistego nikt od niej przy za
łatwianiu formalności w recepcji 
nic zażądał. Chłopiec poszedł sam 
do pani dyżurującej za ladą , poczem 
spokojnie udali się z Zofią K. na 
spoczynek. 

I to był początek całej sprawy. 
Przesłuchania pań zasiedziałych 
w kawiarni, na dole „Leliwy", przy
puszczenia potwierdziły. 

Do tej pory na pracę tarnowskich 
recepcjonistek nikt się nie skarżył, 
opinie przedstawione przez zwierz
chników są także zupełnie dobre. 
W jednej z nich wyczytać można , że 
któraś recepcjonistka z obowiązków 
służbowych wywiązywała się w mia
rę swych możliwości, w innej, że 
społecznie nie była zaangażowana, 
lecz są to jedyne drobiazgi. 

Warto chyba jeszcze wiedzieć, że 
po żmudnych poszukiwaniach odna
leziono kilka razy nazwiska panie
nek obciążających opinię pracownic 
hotelu w spisie gości „Leliwy" . Bo
gumiła Z. zanotowana była w 1971 
roku 3 razy, w rok potem 9, a w ro
ku bieżącym 5 razy. Danuta A. ofic
jalnie korzystała z hotelu od 1971 
roku 13 razy. Magda W, nie figuro
wała jednak w tym spisie, tak sa
mo zresztą jak Józefa P. i jeszcze 
kilka innych jej koleżanek. 

Cena 50 gr 

Sprzątaczki hotelowe twierdzą, 
źe nigdy niczego nie widziały, 
„Proszę pana., kierownik zawsze 
na.m mówił, że my jesteśmy od za
mfotania i pędz ił nas na górę. Cóż 
więc moQłyśmy widzieć"? 

I komu tu wierzyć? Rozbiega
nym po różnych hotel ach panien
kom, czy poważnym pracow nicom 
hotelu „Leliwa"? Całe szczęście, ż 
nie jestem nawet ławnikiem w te j 
sprawie. 1oże przychyliłbym się do 
zdania, że recepcjon istki wywiązy
wały się ze swych obowiązków 
w miarę swych możliwości„. 

TOMASZ DOMALEWSKI 

PS. Na ostatnim posiedzeniu, od
bytym już po napisaniu niniejszego 
materiału, jedna z recepcjonis tek 
przyznała się do popełnienia zarzu
canych jej czynów, udzieliła też Są
dowi szczegółowych wyjaśnień przy
czyniając się do rozwikłania kilku 
kwestii. TD 

Pokój na godzi ny jest historią 
bezdomnych kochanków. Płacą , by 
się spotykać. Płacą nie tylko ma 
terialnie , płacą również moralnie: 
azyl je t obskurny, świadkowie 
plugawi. Bunt dziewczyny , która 
nie wytrzymuje nie tyle zewnę
trznych , ile uczuciowych i społecz
nych właściwośc i swego związku 
z zakochanym lub raczej tylko przy
wiązanym mężczyzną, związk u, któ
rego dialektyka świadczy o skom
plikowaniu współczesnej obyczajo
wosc1 erotycznej , kontras tuje tu 
z natrętną obecnością obleśne"O. 
nieustannie podniecone~rn i obrzy
dliwego starca. Człowiel' ów pod
gląda i r ezonuje, wcia1mi ętv do gry 
przez dziewczyne. która chce zer
wać i dlatego orosi POsoodarza o po
zostanie w pokoju. W tym scektak 
lu r óżne rzeczywistości i klimaty 
psychiczne przenikają s i ę i uzu 
pełniają wzaj emnie. Ob k d r a 
matu sytuacji i posta w po.i a \via się 
dramat charakterów. a zarazem -
przypowieść o ludzkim losi.e i wza
jemnym rozmijaniu się, o niemoż
nosc1 porozumienia, o obracaniu 
wniwecz tęsknot i nadziei. Niezdol
ni do przełamania swych losów, 
be7.s ilni "vobec własnych biografii. 
bohaterowie ponoszą dotkliwą kie
skę, pogrążaja się w samotność , 
w nicość. w płaską, codzienną we
getację. Pochlania ich życie. zespół 
okoliczności, których nic już nie 
zmieni w ich zasadniczych ukła
dach . 
Może ktoś powiedzieć, że jest to 

typowa „literatura obyczajowa", 
ciągle jeszcze traktowana u nas 
z pogardliwą wyższością, mimo, że 
właśnie przez nią dokonało się i do
konuje odrodzenie angielskiego dra
matu (i a ngielskiej sceny) . Zupełnie 
nieczuli na nośność tem a tu, za
patrzeni w piruety i rygory formy, 
lekceważymy jedną z istotniejszych 
szans odrodzenia teatru nie tylko 
w kategoriach estetycznych, ale 
i społecznych . Czesi jej nie lekce
ważą. 

(Jan Paweł Gawlik - CI
NOHERNI KLUB: STYL 
I METODA. Dialog nr 
3/1970) 

PAVEL LANDOVSKY jest akto-

rem i 
członkiem 

autorem 
zespołu 

dramatycznym. 
Cinoherniego 

Klubu w Pradze, a więc teatru o naj
żywotniejszych i najbardziej waż
kich tendencjach artystycznych 
spośród tych, które ukształtowały 
się w ciągu ostatnich dziewięciu lat 
nad Wełtawą. Stworzył on rzeczy
wistą awangardę współczesnego 

czeskiego teatru . „HODINOVY HO
TELIER" (Pokój na godziny) wysta
wiany obok dramatów Aleny Vo
stry, Jana Vodnansky'ego i Petera 
Skoumala, a z zachodnich autorów 
Albee'ego, Pintera i Bonda - stał 
się tryumfalną manifestacją współ
czesnego nurtu i współczesnego te
matu w twórczości Cinoherniego 
Klubu . Prapremiera sztuki odbyła 
się w Pradze 12 kwietnia 1969 r. 
Polska prapremiera ,,Pokoju na go
dziny" miała miejsce w Teatrze Pol
skim we Wrocławiu 6 marca 1971 r. 


