
Hol

Jak powstał wieżowiec, po ażurowych, betonowych i lastrikowych schodach od ulicy 
Niedziałkowskiego, z poziomu normalnego świata, wchodziło się do świata mediów. 
Po lewej stronie zostawała przed wejściem, mosiężna płyta z napisem - PRiTV, tak 
dla pewności, iż wkraczamy w inną rzeczywistość. Przez szklane drzwi z wartownią, 
na której zawsze nas pytano … po co? … do kogo? … na kiedy? … no i oczywiście 
… czy był umówiony? … do środka ...

Jeszcze jedne szklane drzwi i przed nami pojawiał się hol wykładamy 
marmurami i granitami jako że … o ile ktoś tego nie wiedział, lepszy świat zawsze 
ma tendencję do solidnych naturalnych surowców, a marmur i granit są w tej materii 
niezastąpione.

                         Plan holu wieżowca od ulicy Niedziałkowskiego

Hol onieśmielał … i o to chodziło, od czasów niejakiego Cheopsa, który jak 
postawił sobie piramidę, to taką, aby spoglądający na nią, czuł się onieśmielony i 
malutki. 

Kamieniowi towarzyszyła stal nierdzewna na ścianach, pewnie podświadomie 
przekazująca wchodzącym, ze nic się nas nie ima … a nad szybami windowymi 



królowały rury. Nie były to jakieś tam rury, tylko rury przetworzone przez 
wyobraźnię plastyka … rury nowoczesności z prawdziwej miedzi, wkomponowane w
stalową ścianę. Do tej pory chyba nikomu nie udało się ustalić, co autor miał na myśli
… tworząc te rury … ale myśl ta, pewnie była głęboka i bezdenna … jak każda 
przyzwoita rura. 

        
Wpadające przez ogromne okna światło, podkreślało wielkość tego holu, 

którego sufit wypadał na poziomie drugiego piętra i to świadczy niezbicie, iż 
projektantom nie był obcy sposób myślenia Cheopsa.

Po prawej stronie kręcone schody na pierwsze piętro, obstawione donicami ze 
zmęczonymi  przez lata i osypującymi kwiatami, które z nieznanych powodów nie 
chciały rosnąć w tym miejscu i do złudzenia przypominały roślinność pustynną.

Po tych właśnie schodach wchodziło się do muzycznych studiów nagraniowych i 
bufetu na pierwszym piętrze.



Gdy tak stojąc onieśmieleni u wejścia do tego świata mediów 
kontemplowaliśmy rzeczywistość, to nawet nie wiedzieliśmy, iż z tyłu, za i nad nami,
są na pierwszym  piętrze pomieszczenia hotelowe, sale do nauki języków obcych i 
przesłuchań radiowych.

I teraz następowała decyzja … do wind i do nieba prosto, czy na lewo na poziomie 
parteru do emisyjnych studiów radiowych? 

Z drogą do nieba, jak wiemy bywało różnie … ale jak mieliśmy wziąć udział w
programie, przykładowo w „Studiu Bałtyk”, czyli SB (inne skojarzenia są całkowicie 
mylne i niewłaściwe) to skręcaliśmy w lewo. 



I tu projektant  oraz plastyk okazali się dalece przewidujący, bo drogę znowu 
wskazywały nam rury.

Kolejne szklane drzwi, za rurami i trafialiśmy do tajemniczego, radiowego 
świata, pełnego dyskretnego uroku i jakże ulotnej radiowej atmosfery.

***

Swoją drogą to, aż dziwne, że do tej pory nie wiadomo, czemu autor tych dzieł 
wybrał miedziane rury i jakie w tym było przesłanie?
 Może - „rura drogę Ci wskaże” - a może inne?

Jedno jest faktem, stały tam fotele i radiowcy z gośćmi zaproszonymi do 
programu umawiali się, albo koło wartowni, albo przy rurach ...

Może kiedyś powstanie nawet rozprawka naukowa „Rola rur w rozwoju 
radiofonii zachodniopomorskiej” – zobaczymy.


