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telewizja

 Vis á Vis:

TROPICALE THAITII GRANDA BANDA



Róża Dominik, Ania Karez, Julka Dyga, Renata Dubiel, , Roman Wysogląd, Iwona Siwek-Front, Danuta Czesław Robotycki
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JUŻ Z NAMI:

 Andrzej Warchał,  Stanisław Stabro, , Andrzej Warzecha,  Jan Andrzej Nowicki „Viking” Krzysztof Tyszkiewicz,  Adam 

Ziemianin, Aleksander Rozenfeld,  Andrzej Sikorowski, Jacek Lubart-Krzysica, Jan Nowicki, Leszek Wiesław Siekierski,
Pizło,  Jerzy Michał Czarnecki, Aleksander Jasicki, H. Tomasz Kaiser, Wojciech Gawłowski, Jacek Podgórski, Kazimierz 
Oćwieja, Magdalena Rychel, Dorota Kazimiera Zgałówna, Henryk Rafalski, Paweł Kozłowski, Bogusław Kucharek, Win, 
Dorota Dużyk, Mieczysława Dużyk, Marek Kawa, Wojciech Mucha, Michał Kulpa, Aurelia Mikulińska, Darek Bojda, Sta-
nisław Franczak, Jerzy Dębina, Ewa Durda „Lubelka”, Joanna „Malgwen” Mielniczek, Witold Banach, Edward Michalik, 
Wiesław Jarosz, Omar Khayya, Walery Popov, Marek Studnicki, Tomek Kałuża, Kasia Hypsher, Krzysztof „Kris” Cedro, 
Sebastian Kudas, Woytek Woyciechowski, Zbigniew Żarow, Marek Przybyłowicz, Roman Mucha, Zofa Daszkiewicz, 
Bożena Boba-Dyga, Halina Pląder, Robert Czekalski, Agnieszka Stabro, Jędrzej Cyganik, Jadwiga Grabarz, Marek Wróbel, 
Magdalena Tuszyńska, Henryk Arendarczyk, Marzena Krzyżak, Ewa Maciejczyk, Magdarius, Maro Zender, Adam „Bobs” 
Marczek, Janusz Wosiek, Roman Gustaw Woźniak, J.B.W., johny porter (ona), Andrzej Dyga, Magda Marciniak, Edward 
Biały „Wódz”, Maciej Dudek, Tomasz Kowalczyk, Ryszard Świątek „Pikuś”, Ryszard Szociński, Anna Burns Wyller, Anna 
Widlarz, Ryszard Sokołowski, Marek Wróbel, Elżbieta Żurawska-Dobrowolska, Ryszard Bochenek-Dobrowolski, M, Car -
lie, Wojciech Pestka, Józef Bator, Renata Nalepa, Justyna Sokół, Maciej Szymczak, Pan Smth, Paweł Rzegot, Marcin Her -
nas, Ewald Tomon, Gina Gurgul, Miguel Cortez, Małgorzata Łempicka-Brian, Damian, Katarzyna, Alicja, Agata Marczek, 

Mucharska, Karolina Dyga, Teresa Lange, Krzysztof J. Lesiński, Tadeusz Łukasiewicz-Tigran, Anna Witek, Pablo, Jarek 
Potocki, Mariola Frankiewicz, Robert Florczyk - celnik z Północy, Paulina Simlar (Rzepicha), Aleksandra Pędzisz, Magda 
Konopska, Iwona Chojnacka, Wiktoria Mizia, Wojciech Kwinta, Wojtek Morek, Bogdan Zimowski, Adam Kawa, Roman
Kownacki, Krzysztof Janik, Wawrzyniec Sawicki, Krzysztof Miklaszewski, Zygmunt Konieczny, Konrad Pollesch, Maciej
Dyląg, Jan Czopek, Leszek Długosz, Andrzej Szełęga, Krzysztof Pasierbiewicz, Alsana, Piotr Kędzierski, Piotr Błachut,
Tony, Andrzej Matusiak, Adam Komorowski, Bruno, Monika Kozłowska, Dorota Czarnecka,  Jerzy
Stasiewicz, Aleksander Szumański, Agnieszka Grochowicz, Kazimierz Machowina, Magdalena Świtek, Paweł Kozłowski

 Arleta Opioła, Anna Dziadkowiec, Maciej Serafin, Wojciech Firek, Andrzej Pacuła, Owca, Andrzej Banaś, 
Tadeusz Smolicki,  Anna Dymna, Wit Jaworski, , 
Jan Zych, Jan Wawszczyk, Antoni Wawszczyk, Marek Rosner, Jadwiga Miklaszewska, Monika Dembiń-
ska, Robert Adamczak, Zbigniew Bajka, 

   

Ryszard Rodzik,

Jerzy Skarżyński,
Wiesław Dymny, Tadeusz Śliwiak Magdalena Wiącek, Adam Kieniewicz,

Aarne Puu, 

Krzysztof Litwin, 
Marian Siwek     Jerzy Harasymowicz, Marian Żyła

Piotr Skrzynecki,

Bogumił Opioła,  

, Leszek Walicki, , Marian 
Satała, Andrzej Komorowski, Wojciech Włodarczyk, Jarosław Włodarczyk, Kazimierz Wiśniak, Lesław Pizło, Karina Janik,
Sara Yakoubi, Bronisław Chromy, Ika Broszkiewicz, Joanna Kulma, , Birczanin, A. Zaleski, Urszula 
Nalepa, Laco Volko, Jerzy Armata, Renata Gajos-Mangold, Andrzej Głuc, Marek Michalak, Nadusia Sitarz, Angelika
Solecka, Kazimierz Madej, Rafał Dominik, Joanna Łapuszek, Krystyna Styrna-Bartkowicz, Anna Szałapak, Konrad Masty-
ło, Zbigniew Paleta, Jan Kanty Pawluśkiewicz, Leon Pawlik, Franciszek Serwatka, Piotr Szczerski, Ludwik Stomma, Wa-
cław Krupiński, Jacek Stokłosa, Jacek Szmuc, Barbara Kruk - Solecka, Franciszek Muła, Ignacy Fiut,
Marek Wawrzyński, Maria Baster-Grząślewicz, Kazimierz Pastuszczak, Ela Gawin, Zbigniew Raj, Stanisław Staniewski, 
Tadeusz Pietuch,  Andrzej Makuch, Olgierd Jędrzejczyk, Joanna Solska, Andrzej Domagalski, Leszek Kwiatkowski,

      ..a Ty?..dołącz..czekamy ☺...

Wydawca: Andrzej Dyga,
Bogusław Kucharek,

Kontakt: Półeczka Vis a Vis, andrzej.dyga@ma.krakow.pl

Skład i współpraca:
www.zvis.pl b_kucharek@interia.pl

Bogdan Zimowski www.visavis.altervista.org

Andrzej Sikorowski

OKNO NA PLANTY (38)

fot: B. Zimowski 

       Daleki jestem od retoryki typu: „za moich czasów i.t.d“, 
tych wszystkich utyskiwań na współczesność w jej 
rozpasanych przejawach, tęsknoty za młodością, bo 
uważam że każdy wiek ma swoje uroki i plusy. Nie marzy 
mi się powrót do lat szczenięcych, z jednym jedynym 
wyjątkiem. Są nim wolne media, których prawdziwa 
wolność polega na tym, że są wolne od jakiegokolwiek obowiązku myślenia, prócz 
myślenia o kasie. Ostatnio rozdano Telekamery, czyli nagrody przyznawane przez 
telewidzów ich ulubieńcom. W kategorii program rozrywkowy wybrano „dzieło“ Rolnik 
szuka żony. Ten pozornie banalny fakt mówi wszystko o poziomie rodaków i nadawcy. Za 
komuny cenzura pilnowała każdej linijki wypowiadanego z ekranu tekstu, ale przecież co 
chwila pojawiały się audycje robione przez fachowców, posiadające poziom, operujące 
abstrakcyjnym dowcipem, wstydliwie omijające obciachowe umizgi do przygłupa. Dzisiaj 
przygłup jest najlepszym klientem, bo połknie wszystko, zagryzając reklamowanym 
batonikiem, popijając jakąś chemiczną nowością, zażywając w razie czego jeden z setek 
preparatów na wzdęcia, w konsekwencji gdy sraczka nadejdzie spłukując muszlę klozetową 
kolejnym genialnym środkiem. Młodzi nie pamiętając, że mogło być inaczej taki stan rzeczy 
przyjmują jak coś oczywistego i obowiązującego, ubożsi od nas i szczęśliwi tą niewiedzą.
Czy pełna świetnych nazwisk, wybitnych kreacji, kultowych odzywek nasza pamięć czyni 
nas lepszymi od nich? Moim zdaniem tak, ale przecież do turnieju nijakiego nie staniemy, by 
wyższość swą udowodnić. Możemy jedynie łapać się za głowy słysząc jak młodzik lokuje 
Miłosza w średniowieczu, a urocza panienka dziurkę w klapie do wpinania kwiatka nazywa 
etażerką. Im wystarczy taki poziom wiedzy który pozwala zakumać po co rolnik szuka żony. 
Chociaż rolnicy teraz porzucili wszelkie poszukiwania i jadą na Warszawę. Moja starcza 
pamięć przywołuje tytuł socrealistycznej powieści „Traktory niosą wiosnę“.            
No i po co mi to pamiętać?  

.                    

„Traktory niosą wiosnę“

Tu ma swój kąt 

Iwona Siwek - Front

Wiosna idzie, mój kot coraz częściej znika z domu. Ptaki śpiewają, kobiety mają 
coraz większe dekolty.  Ale najpewniejszą oznaką pozytywnych zmian w przyro- 
dzie (i nie tylko), jest ogródek w naszej kawiarence. My też będziemy coraz częściej 
znikać z domu.  AD
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Legendarna, humorystyczna grupa muzyczna, uprawiająca pastisz, groteskę, w szerokim 
rozumieniu dowcip i żart muzyczny, stanowiąca rodzaj kabaretu muzycznego.                                                                                                       
Zespół TTGB powstał w roku 1969, w murach krakowskiej PWSM, pod kierownictwem 
kompozytora i aranżera Zbigniewa Raja.                                                                                                          
Po początkowych licznych przymiarkach artystyczno – personalnych utrwalił się w końcu 
następujący jego skład: Józef Romek (wokal, akordeon), Marek Marecki (wokal), Jerzy 
Dura (skrzypce, git. basowa), Janusz Nowotarski (klarnet i saksofony), Stanisław Orlita 
(banjo), Janusz Wojsław (fortepian),  Zbigniew Potoczek (perkusja) oraz Zbigniew Raj 
(tuba, puzon, wokal, kier. artystyczne).   Wiosną 1970 r. nastąpił udany debiut estradowy 
zespołu w warszawskiej Sali Kongresowej, gdzie na scenę „wyszli” zsuwając się po linach z 
balkonu na pierwszym piętrze, Józef Romek i Marek Marecki, a  chwilę później rozległy się 
pierwsze dźwięki komicznie brzmiącej muzyki.                                                                                                                                              
Niebawem w plebiscycie tygodnika "Panorama" ansamble uznano za objawienie roku, a 
owacyjnie przyjęty występ na Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu stał się początkiem 
wielkiego pasma sukcesów tejże formacji.  W tym samym czasie utwór „Szal czarny, krwią 
zbryzgany” ( muz. Z. Raj, sł. A.E. Odyniec ), wygrał Radiową Giełdę Piosenki. Wszystko to 
sprawiło, że grupa stała się wkrótce lubiana i niesłychanie popularna. W swym repertuarze 
wykorzystywano niekonwencjonalne, zabawne teksty m.in. Ludwika Jerzego Kerna, 
Zbigniewa Raja, Marka Pacuły, Bruno Miecugowa, bądź sięgano do Śpiewnika dla 
Rzemieślników z 1909 r.  Kompozytorem i aranżerem niemal wszystkich utworów był 
Zbigniew Raj.   Muzycy pojawiali się zwykle na scenie w najdziwaczniejszych kostiumach 
– fraki, minispódniczki w łowickie pasy, trampki lub góralskie kierpce, spodenki 
gimnastyczne, piłkarskie getry,  indiańskie peruki  i.t.p.                                                                                                   
Na scenę ośmiu rozbawionych artystów wnosiło najróżniejsze rekwizyty,  m.in.                                                                                                                                          
syrenę strażacką, klakson, autentyczne cepy do młócenia, gwizdki, grające baloniki, butelki 
z wodą, a nawet żywego psa, wciągając publiczność do wspólnej zabawy.                                                                                                           
TTGB ma na swoim koncie ponad 3 tysiące koncertów w Polsce, a także w USA, Kanadzie, 
Czechosłowacji, ówczesnym  NRD oraz wielokrotny udział w 

 , jak i festiwalu Old Jazz Meeting –   w Warszawie, czy też występ na 
Międzynarodowym Festiwalu Wokalistów Jazzowych w Lublinie, wiele nagrań radiowych, 
trzy płyty (dwa tzw. winyle oraz jedną CD z radiowej serii „Niepokonani”) wydane przez 
Polskie Nagrania i udział w niezliczonej ilości programów telewizyjnych.                           
W roku 1977 nastąpiła reorganizacja grupy, nieco znudzonej dotychczasową stylistyką 
muzyczną. W tym ciekawym okresie jej działalności, powstały żartobliwe utwory               
w konwencji muzyki funky i jazz rocka.                                                                                                
Pojawili się także nowi muzycy, m.in. trębacz Paweł Bielecki, pianista Krzysztof 
Szachnowski, czy saksofonista Adam Kapera i inni.                                                                           
W 1981 r. formacja zawiesiła działalność.                                                                                           
Niedawno z inicjatywy „Teatru Polskiego” w Szczecinie, podjęto kroki zmierzające do 
reaktywacji zespołu, który miałby tam wystąpić w maju 2015 na specjalnie zaplanowanym 
koncercie z okazji swego 45-lecia.

.
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Festiwalu Piosenki Polskiej 
w Opolu Złota Tarka

Galeria Vis á Vis:
Wystawa prac Dirka Wewetzer - „Around the World” / „Dookoła Świata”

luty 2015
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W związku z wydaniem książki „W krainie metarefleksji” pod wspólną redakcją Moniki 
Golonki-Czajkowskiej, Anny Niedźwieź i Janusza Barańskiego (wszyscy związani z 
Instytutem Etnologii I Antropologii 
Kulturowej UJ) - odbyło się 30 stycznia 
2015r. w Piwnicy pod Baranami spotkanie 
przyjaciół i uczniów profesora Czesława 
Robotyckiego. Spotkanie z wdziękiem 
prowadziła dr Anna Szałapak.
                               
                                   Bogusław Kucharek

„W krainie metarefleksji”
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Potwory zwisowskie 
podpatrzone przez Romana Wysogląda

( 6 )
Leszek Długosz

fot: A. Szełęga

Świat  czarnobiały …
Las  nieruchomy  mroczny  
Jeszcze  głuchy     
- Leszczyna jedna tylko przez sen  śpiewa ?

           Przez  zamarznięte  bruzdy pola pies mknie
           Jak strzała białoskrzydła

Gawrony płoszy
-  Dawno już nie stać nas na kruki 

Na skraju głóg…  
Ślad róży -  owoc karminowy 

Na wietrze  kwili   - Co nam zostało z tych lat ?                                         
Czujesz ? 

Radosny  przebłysk chwili 
- To z głębi ziemi, spoza chmur przychodzi 
                                   - niejasne to przeczucie ?
I śpiewa zamarznięta grudka
- Że  późno, że daleko
O  skurcz, o gniew 

O łomot  jeden w piersiach więcej
- Pomimo  i naprzekór,  lecz śpiewa 

-Ta zamarznięta grudka w tobie  
Śpiewa w strefie serca
Że jasność wróci ?
               - Zew, od gałęzi do gałęzi  pójdzie !

 Zanim przedwiośnie…

Wiersz pochodzi z najnowszego tomiku Leszka Długosza „PAMIĘTAĆ”,
który właśnie ukazał się w Wydawnictwie ARCANA

                                                            

Na przełomie lat 60-tych i 70-tych najbardziej 
ekskluzywna  pijalnia  wód  alkoholowych.
Salka składała się z solidnego baru z nie 
w i ę c e j  j a k  o ś m i o m a  s i e d z e n i a m i  
przyspawanymi do podłogi, loży na kilka 
osób, dwóch stolików oraz podestu dla orkiestry, która miała miły zwyczaj grania wyłącznie 
w przerwach. Poza barem znajdowała się zwykła, długa i niesympatyczna sala 
restauracyjna, czyli przejście do szatni, toalety oraz kawiarni, a z drugiej strony do recepcji 
hotelu.
Tak zwany „bon konsumpcyjny” w niezmienianej przez długie lata cenie stu złotych,          
w razie potrzeby można było u przychylnych barmanów – najpierw pani Uli, później 
niezastąpionego pana Tadeusza wymienić znowu na pieniądze, kiedy  w jakiś dziwny 
sposób nie wykorzystało się całej sumy przy wyszynku, ale musiał to być chyba jakiś 
kataklizm, lub trafiło się na przyjaciela (prawie zawsze Leszka Zastawniaka), który miał     
w zwyczaju nie pozwalać na płacenie przy nim rachunków.
Towarzystwo, które prawie każdego wieczoru spotykało się przy barze można podzielić na 
kilka kategorii: wyższe kręgi waluciarskie, przedstawiciele  przemysłu prywatnego 
niebojący się ujawnić, iż mają pieniądze, trochę, ale skromnie, artystów, architekci, lekarze 
oraz panienki szukające tak brakującego im, na co dzień podniecenia, dziewczyny z 
„dobrych domów”, jak i inne typy „rozrywkowe”, oraz jak wszędzie „inni” w tym dużo 
cudzoziemców.
Znaliśmy się tam prawie wszyscy, a przed wtargnięciem „obcego” bronił nas natychmiast 
wkraczający do akcji pan portier zwany Aznavourem, którego amatorska twórczość 
malarska „ozdabiała” ściany wokół szatni. Bar w hotelu Francuskim przez lata był dla nas 
bardziej czymś w rodzaju klubu niż knajpą.
Po latach Aznavour przestał nas traktować jak obcych i wciskać obowiązkowe bony 
konsumpcyjne, orkiestra grała tak długo, jak tylko tego sobie życzyliśmy (nota bene nie za 
darmo) a nudzące się przy barze panienki ustępowały „naszym” kobietom miejsca, 
twierdząc, że są przecież w pracy i powinny zachowywać się z godnością.
Francuz trochę stracił na znaczeniu, kiedy otworzyły swe podwoje: Cracovia,Twardowska, 
a przede wszystkim sławny SPATiF. Nic  jednak nie jest w stanie zepchnąć Baru w hotelu 
Francuskim z zaszczytnej pozycji liderowania w nocnym życiu Krakowa lat 1960-1975.
 

                                              Dedykowane zwisowskiemu potworowi 

                             Jędrkowi Tokarskiemu

Bar w hotelu Francuskim

fot: B. Kucharek



Jan Nowicki

fot: B. Kucharek

W naszym ludzkim bólu,
W zdumieniu odejściem,
Spróbuj chwycić szczęście.
Ciepłem - tamtych rąk.  

Niecierpliwość spojrzeń. 
Minionych - niestety.   
Ujrzeć marność dążeń,     
Jak dobiec do - mety.

Gdzie dzisiaj Ty,
Tam będę ja.
U ciebie mgły?
I u nas mgła.  

Za Tobą kres?              
Przede mną dal.                
Tak Ciebie żal.                   
Tak - nagle żal.

Nie będziesz samotny 
Człowieku, bo my 
Przecież się spotkamy. 
Połączeni w sny,

Kto chce przetrwać życie, 
Musi - Boże Wielki! 
Startując o świcie, 
Kończyć - metą męki.

Za którą - Ty.    
Przed którą - ja.       
U Ciebie mgły?           
I u nas mgła.

Za Tobą kres?     
Przed nami dal.     
Jak Ciebie - żal.     
Jak - bardzo żal.

OSTATNI BIEG BASI

Basia Sobottowa odeszła. Jak inni, jak my 
kiedyś.   Po cichutku, po maleńku. Ale za to 
przeraźliwie skutecznie.
To była moja wielka miłość, którą los z czasem  

 przemielił na kretyńską - niesprawiedliwą dla 
obydwojga - obojętność.
 Na wchodzenie w szczegóły nie ma tu miejsca. 
Można tylko mówić - jak żal. Jak bardzo żal. 
Pozostał nasz syn Łukasz i ja.
My wszyscy. Ustawieni w kolejce po ciszę. 
Żegnaj Basiu. Do zobaczenia dziewczyno.
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AARNE PUU urodził się w 1948 roku w Tallinie. Studiował psychologię i filologię rosyjską 
na Uniwersytecie w Tartu, ukończył teatrologię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Mieszka w 
Krakowie i pracuje w Zakładzie  Filologii Węgierskiej UJ. Poeta, tłumacz literatury polskiej 
i estońskiej; na język estoński przełożył m.in. książki S. Lema, A. Sapkowskiego,  A. 
Bahdaja, W. Chotomskiej i in., a na język polski poezje J. Kaplinskiego, P.-E. Rummo, A. 
Alliksaara oraz prozę Fr. Tuglasa, A. Valtona, M. Unta, V. Vahinga i in. Tworzy w języku 
polskim i estońskim. Od 1990 roku należy do Związku Pisarzy Estońskich w Tallinie. Jego 
wiersze były tłumaczone m. in. na język albański, angielski, arabski, białoruski, grecki, 
litewski, niemiecki, słowacki, słoweński, rumuński, ukraiński, włoski. Książkowe wydania 
poezji A. Puu ukazały się na Węgrzech i w Bułgarii. Jest autorem kilku zbiorów poezji m. in. 
Jezioro mojej pamięci (1989 – Nagroda im. A. Bursy), Ring on nii pikk ( Krąg jest tak długi, 
Tallinn 1990), Inny wybór (1998), Sajandi väsimus (Zmęczenie stuleciem, Tallin 2002), 
Kręgi pamięci (2007) oraz Proszę posłuchaj (2010). 

 * * *

Bóg pracuje
codziennie
od 6 do 20
świtem 
otwiera urząd
zasiada na ołtarzu
ma dużo pracy
prośby skargi zażalenia
zawsze
bez śniadania
bez obiadu
bez kolacji
wieczorem 
jest bardzo zmęczony

nigdy jeszcze nie był
na urlopie

Spotkanie przed mostem 

Małgorzacie

Długo
czekałaś na mnie
na przystanku autobusowym
potem siedzieliśmy
na tarasie hotelowej
kawiarenki
i piliśmy kawę
od czasu do czasu
łagodny wiatr głaskał
twoje delikatne ramiona
a na trawniku przed domem
dokazywały miejscowe 
wiewiórki
było to moje
najpiękniejsze popołudnie
tego lata

na śniadanie
zjedliśmy ostatniego
rogalika 
a kawę posłodziliśmy
pożegnalnym
pocałunkiem

Aarne Puu
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Konfraternia Poetów
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            Każde  zabytkowe miasto  jako czysto  architektoniczna 
struktura, którą warto zapamiętać, pociąga, fascynuje i 
niepokoi tylko tych  przybyszy, którzy w tych grodzkich 
murach nie szukają ...ludzi. Ta bezduszna, turystyczna mocno  
skomercjalizowana wizja, rozwijana  dziś mocno i bezmyślnie 
w naszej  krainie między Odrą a Bugiem, coraz mniej pociąga i 
przyciąga.                                                                                               
Każdemu bowiem najbardziej skomputeryzowanemu turyście , błądzącemu po ulicach 
atrakcyjnego, ale tak naprawdę : obcego  mu miasta , wiedza z laptopa na długo   nie  starczy 
i - prędzej , czy później - oglądać się on zacznie za śladami ludzi, którzy genius loci tego 
miejskiego organizmu  stworzyli i ukształtowali. Więcej : to właśnie ten przybysz ze świata , 
turystą powszechnie zwany, potwierdzi naczelną tezę tej mojej nowej po  Krakowie 
wędrówki , iż NIE  MA  KRAKOWA  BEZ  KRAKOWIAN,  NIE MA , NIE BYŁO  I  NIE  
BĘDZIE. I to - naszym zadaniem - współczesnych mieszkańców podwawelskiego grodu - 
jest, by na naszym terenie zajęli oni z powrotem należne im miejsce.

.

Krzysztof Miklaszewski

JEGO MAGNIFICENCJA KAZIMIERZ WIELKI

          Chociaż urodził się w pobliskich Krzeszowicach był i pozostał krakauerem jak się 
patrzy. Nie tylko dlatego, że prawie przez pół wieku   codziennie wylatywał ze swoich 
rodzinnych „gniazd” (ostatnie wraz z bardzo zaradną małżonką uwił w krakowskim 
zaułku uliczki św.Teresy), by pieszo przemierzać ścieżki swoich wielkich poprzedników 
na polonistycznej katedrze aż do matecznika filologii przy ulicy Gołębiej 20.                                  
Nie tylko też dlatego, iż w czasie tych wędrówek przysiąść lubił na chwilę w miejscach 
mocno „zasiedzianych”  przez ulubionych przez niego koryfeuszy małopolskiej bohemy 
artystycznej. Był bowiem nie tylko poważnym historykiem literatury, któremu 
romantycy z Adamem Mickiewiczem zawdzięczają chyba najwięcej ( Jego dwutomowa 
monografia „Pana Tadeusza” to prawdziwa interpretacyjna „perła”, kreująca ten nasz 
narodowy poemat na prawdziwe arcydzieło światowej poezji, a odkrywcza naukowa 
komparatystyka jego kilku rozpraw, sytuująca wyobraźnię autora „Lilli Wenedy” i 
„Beniowskiego” w kontekście wizji płócien  Jana  Matejki  to bardzo rzadkie exemplum   
syntez romantycznych sztuk).  Był też „swawolnym”  krytykiem , który  nie tylko 
odkrywał i „wylansowywał” współczesnych mu poetów (  w czasie wojny - 
Baczyńskiego,   po wojnie -  Różewicza, a tuż przed  Pażdziernikiem 56 - Bursę i 
Harasymowicza )  i wszystkich znaczących polskich prozaików (Andrzejewskiego, 

.

            ŚLADAMI WIELKICH 
 czyli WĘDRÓWKI PO KRAKOWIE

fot. B. Kucharek

Andrzej Pacuła

 Kabaret Piwnica pod Baranami może być przedmiotem opisu z perspektywy różnych 
dyscyplin nauki: historii sztuki, socjologii kultury, historii teatru, a także, ze stanowiska 
etnologii, czym parał się między innymi prof. dr Czesław Robotycki (1944 - 2014) - 
badacz kabaretu i Piwniczanin. Trudno wpisać Piwnicę w jedną formułę i nie w tym 
rzecz, żeby etykietować zjawisko wielowątkowe, wieloznaczne, rozgałęzione kulturowo i 
rozciągnięte w czasie: wszak kabaret założony w epoce Gutenberga (1956 r.), trwa w 
najlepsze w epoce Facebooka. Tym bardziej nie sposób zliczyć tworzyw, z których 
Piwnica czerpała, które przetwarzała, pastiszowała, czy parafrazowała. Istniejąc bez mała 
60 lat miała różne okresy programowe - estetyczne.

Awangardowa inwentorka

W Piwnicy lat 60. XX w. obowiązywał przede wszystkim humor i komizm, absurd i 
groteska, surrealizm i dada, a z kolei w latach 80. akcent padł na teksty satyryczne, humor 
polityczny i pieśni nastrojone patriotycznie, choć nie brakło i wówczas form absurdalnych 
i groteskowych, by wymienić choćby piosenki Zbigniewa Raja. Satyra, czyli, jak to ujął 
Janusz Sławiński, ośmieszająca negacja, pojawiła się w Piwnicy na dobre w okresie 
karnawału wolności i „Solidarności", w latach 1980 -1981 (no siłą rzeczy później, w i po 
stanie wojennym) wraz z takimi twórcami, jak Aleksy Awdiejew, Krzysztof Janicki, 
Janusz R. Kowalczyk, Marek Pacuła, Zbigniew Raj, czy Leszek Wójtowicz.

Znaczące miejsce zajmuje Piwnica w historii gatunków scenicznych. Nigdy wcześniej, na 
polskich scenkach kabaretowych nie mówiono monologów w taki sposób jak robili to: 
Kika Lelicińska, Barbara Nawratowicz, Maria Zającówna, Tadeusz Kwinta, Krzysztof 
Litwin, Wiesław Dymny, czy Andrzej Warchał; nigdy wcześniej nie było tak szerokiego 
wachlarza form scenicznych użytych w jednym spektaklu kabaretowym.

W Piwnicy pojawił się po raz pierwszy fenomen śpiewanych wierszy, nazywany później, 
dość umownie, poezją śpiewaną. Pierwszym kompozytorem kabaretu, który tworzył 
muzykę do wierszy współczesnych i minionych poetów, był Krzysztof Litwin (1935 -
2000), grafik, malarz, na wskroś oryginalny aktor komediowy - jeden z najważniejszych 
twórców piwnicznego stylu. Litwin, nie znając nut, komponował „z pamięci” i 
akomponiował wykonawcom na gitarze. Nikt potem tych melodii nie zapisał, więc, poza 
„Leokadią”, pierwszym piwnicznym hymnem, większość nie zachowała się. Artysta tak 
wspominał żartobliwie ten czas: Nim do kabaretu przyszedł Zygmunt Konieczny i 
„wygryzł” mnie z roli głównego kompozytora, napisałem siedem, może więcej piosenek, 
przede wszystkim dla Kiki Lelicińskiej, a potem dla Joanny Plewińskiej.

Piwnica pod Baranami - piosenki humorystyczne i satyryczne
rekonesans badawczy - część 1

Pamięci Czesława Robotyckiego

c.d.n.
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Dygata czy braci Brandysów), ale gromił i obnażał nicość literackich hochsztaplerów 
epoki „realizmu socjalistycznego”.Dlatego też wiele Jego historyczno-literackich point 
najlepiej  „wybrzmiewało” pośród ścian bardzo proletariackich melin czasów PRL-
owskiej „naszej małej stabilizacji”, która szybko pozbawiła Go nie tylko  ukochanej 
„Twórczości”- miesięcznika o prawdziwie światowym oddechu . Dlatego ten Krytyk-
Odkrywca Talentów znał równie  dobrze , jak rękopisy literackie  tajemnice murów i 
stolików  takich  krakowskich melin , jak „mordownia” -„Gong” na rogu Długiej i Szlaku 
, knajpa „Pod Trzema  Rybkami” przy Szczepańskiej  czy najbliższy polonistom z 
Gołębiej  i  historykom sztuki z Collegium Maius  „wódopój” baru „Wisła” przy  
Jagiellońskiej. Pod ten ostatni adres właśnie zostałem wezwany poraz pierwszy przez 
Profesorskie SOS , by  „wykupić” Go wraz z  Jego znakomitym kompanem  Profesorem 
Karolem Estreicherem z łap agresywnych kelnerów. A wszystko po to, by zdążyć mogli - 
bez niepotrzebnych komplikacji - na rodzinny obiad, przygotowany przez akuratne 
małżonki. By rzecz do końca  wyjaśnić: to Profesorskie żądanie wykupu  z października  
roku 1967 - nie było tylko wynikiem jakichkolwiek ekstrawagancji odkrywczego krytyka,  
ale należało do podstawowych obowiązków szanującego swego Mistrza - asystenta , 
którym zostałem właśnie , po polonistycznych studiach. I od tego pamiętnego 
przedpołudnia, które poważnie „nadszarpnęło” moją pierwszą wypłatę, ten szlak , łączący 
zaułek św.Teresy z Gołębią 20,  odkrywałem wraz z moim niezawodnym przewodnikiem 
dosyć regularnie, dzięki czemu poznać mi było dane wiele tajemnic, wykraczających 
czasem daleko poza granice  alkowy  Mickiewicza, i Słowackiego. Zwłaszcza , że 
dyskusje z „Gongu”, „ Trzech Rybek” czy baru „Wisła” przenosiły się zwykle  do Pałacu 
Sztuki przy Placu Szczepańskim, Galerii Muzeum Narodowego w Sukiennicach czy do 
Muzeum Sredniowiecza w pałacyku Szołayskich – na przeciwko Starego Teatru. Profesor 
bowiem nie tylko  kochał   sztukę , ale się na niej znakomicie znał. I to w całym  
przekroju jej dziejów. Bliski mu był bowiem i klasyczno – romantyczny polski mistrz 
portretu - Rodakowski , wirtuoz - prymitywista - Tade Makowski  czy prawdziwy 
rewolucjonista rzeźby - Dunikowski, nie mówiąc o Witkacym, czy - przede wszystkim - 
mistrzu polskiego symbolizmu - Malczewskim.
                   I dlatego ci artyści pozostali  na stałe  w mojej pamięci .W znacznej mierze - 
dzięki  inspiracjom mojego Mistrza  i Przewodnika po Krakowie.
                Tak było z ...Witkacym , jeszcze w roku 1965 , kiedy to , w sali wykładowej 
Polskiej Akademii Nauk przy Sławkowskiej , miała zacząć się dyskusja nad pierwszym  
w dziejach polskiej historii literatury dwutomowym wydaniem dramatów Witkacego.    
To osiągnięcie Konstantego Puzyny referował Jan Błoński - inny „młody zdolny”  , 
kolega Puzyny ze  słynnego polonistycznego seminarium , które mój Profesor tak 
prowadził na krakowskiej polonistyce w trudnych czasach agresywnego stalinizmu ,by  -
wbrew oczekiwaniom władz -  bronić wyobrażnię młodych , wstępujących w dorosłe 
życie młodzieńców , przed  „urokami”„postępowego marksizmu”. Wykład w krakowskim 
oddziale PAN wymagał „naukowej” liturgii: poważną prezentację uzupełnić miała 
poważna dyskusja , ale - niestety - nikt do dyskusji się nie kwapił zwłaszcza, że wtedy 
ściany szacownej instytucji też miały „ubeckie uszy”. I kiedy prowadzący spotkanie z 
Błońskim , pracującym wtedy stale we Francji ( a więc :  mocno ideologicznie 
podejrzanym) , na próżno nawoływał do dyskusji , Profesor wydeklamował: „ A ja Wam 
Wszystkim zapowiadam , że „Cracovia” zagra jeszcze w I lidze!”

Olgierd Jędrzejczyk
Za zgodą p. Rafała Jędrzejczyka

fot. B. Kucharek

Trudno ominąć w Rynku Głównym gmach Sukiennic. Już 

trzecie pokolenie (licząc jedno pokolenie co trzydzieści lat) 

patrzy na to miejsce uporządkowane i przebudowane przez 

Tomasza Prylińskiego w roku 1879. Zbiegło się to z 

wielkimi pracami remontowymi i jubileuszem Józefa 

Ignacego Kraszewskiego, który obchodził pod Wawelem 

właśnie, i to bardzo hucznie, 50-lecie pracy literackiej. To na 

słynnym przyjęciu w salach reprezentacyjnych Henryk 

Siemiradzki ofiarował miastu „Pochodnie Nerona”, które miały się znaleźć  w przyszłym 

Muzeum Narodowym na ... Wawelu. Stało się tak, że owe „Pochodnie” są dzisiaj ozdobą 

Galerii właśnie w Sukiennicach.

Mają one bardzo starą historię. Jatki i kramy handlowe powstały - obok Ratusza, Wagi 
Miejskiej, Postrzygalni i magazynów - już właściwie w roku 1257, w pierwszym okresie 
lokacji miasta przez Bolesława Wstydliwego. Każde dziecko wie, że nazwa tej hali 
miejskiej powstała od słowa „sukno”, którym handlowano w kramach ustawionych           
w trwającym do dziś dnia porządku. Ale na zewnątrz owych kramów zbudowano mnóstwo 
budyneczków, komórek, jatek. Miasto chciało uporządkować tę część rynku najważniejszą 
dla handlu, wymiany, różnego rodzaju targów. Prawdopodobnie w XIII wieku kramy te 
nakryto jakimś dachem, może nawet murowanym sklepieniem. W latach 1380 - 1400 
Marcin Lindentolde przeprowadza realizację wielkiej inwestycji - powstaje jednolita bryła 
Sukiennic podwyższono w niej mury główne i szkarpy zakończone sterczynami, 
widocznymi do dziś na tle późniejszych murów owej budowli. Po pożarze .w 1555 roku 
Sukiennice ujednolica Jan il Mosca, czyli Jan Baptysta Padovano. Przepiękny kształt rene-
sansowy, pierwsze piętro, na grzebieniach imponujące maszkarony - cała attyka „od końca 
do końca” nie miały równych sobie w całej Polsce. I oto w 1601 roku Joachim Cieplowski 
wykonuje przejście na krzyżu Sukiennic, aby usprawnić komunikację, przejście dla 
pieszych tłoczących się na całych czterech hektarach Rynku Głównego. Robi to na własny 
koszt, likwiduje swoje kramy, przebija przejście czynne do dziś, ułatwiające komunikację 
ze wschodu na zachód, albo z zachodu na wschód tego największego w Europie rynku 
handlowego w Średniowieczu. Co do wielkości dawnych epok mogą się równać z rynkiem 
krakowskim tylko Brama Słońca w stolicy Hiszpanii, plac Hiszpański w Rzymie. I oto 
właśnie ten Joachim Cieplowski. Miasto rządzone mądrze, bogacące się, rozbudowujące 
miejscowy przemysł (słynne papiernie krakowskie, cegielnie, „fabryki” wznoszące wielkie 
świątynie i już patrycjuszowskie siedziby rodowe) ma problemy komunalne. Cieplowski 
ofiarowuje swoje pieniądze, swoje dobra materialne, aby ułatwić życie stałym 
mieszkańcom i przybyszom. To rzeczywiście jest wydarzenie na skalę dawnych wieków.    
Jakąś tam sumę swoich, własnych ambicji, chęci dorobienia   się  lub  powiększenia  
wielkiej   fortuny musiał w sobie zdusić ten człowiek. Czy nazwiemy go patriotą? 
Zasługuje w pełni na to miano, mimo, że nie na polu wojennym zasługi poniósł...

Joachim Cieplowski i Sukiennice
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               Ta wolnomyślicielska manifestacja ( grająca w I lidze „Wisła” była jeszcze na 
początku lat 60-tych klubem...milicyjnym) dyskusję ostatecznie  zamknęła, uwalniając 
uczestników od zarzutu „nieprawomyślnego” myślenia (wszyscy miłośnicy Witkacego , 
nienawidzącego bolszewików, byli wtedy o to podejrzani) , zwłaszcza że Profesor 
sympatii do Cracovii nie taił.                               
             Stadion „Cracovii” bowiem  -  to było jeszcze jedno - bardzo ważne -  miejsce 
krakowskiego szlaku Profesora. Tu   bowiem - wraz z Profesorem Estreicherem - był 
również mocno rozpoznawalny ( zwykle w niedzielę ) , kiedy to nie całkiem 
cenzuralnymi okrzykami, kierowanymi głównie pod adresem boiskowych przeciwników, 
zagrzewał „Cracovię” do boju. Działo się to wszystko na tzw. „bieżni”, czyli na połaci 
boiska za bramkami, gdzie siadywała boiskowa „elita”- co jest dzisiaj - w obliczu 
polskiej meczowej chuliganerii - obrazem zgoła ...abstrakcyjnym i niemożliwym do 
wyobrażenia. A  tymczasem  tam   i   ja - jako uprzywilejowany asystent Profesora - 
często .... byłem. I wodę - czasami „ognistą” (bo zagrzewającą do boju ) piłem...
                Ten toast  za nieszczęsną Cracovię - prawdziwe zmartwienie   Profesora  - to 
najlepszy czas  ujawnienia  Jego nazwiska,   kiedy poznaliśmy już prawie wszystkie 
źródła wszystkich jego  „przydomków” (nawet tych  z tytułu wspomnienia ) :
 JEGO MAGNIFICENCJA , bo  pełnił funkcję prorektora UJ właśnie w roku 600-lecia 
Uczelni - KAZIMIERZ WIELKI , jako że był najbardziej wszechstronnym historykiem 
literatury , naukowcem o duszy wrażliwego krytyka , bardzo łaskawego i wyrozumiałego 
wychowawcy i pedagoga.                                     
            Pamiętam przecież, że kiedy - zbyt pochopnie - „popisałem się” w wywiadzie do 
jednego z tabloidów - tymi wspólnymi  „występami”  na   „bieżni” stadionu „Cracovii” , 
a potem - po ich wyeksponowaniu przez głupiutką reporterkę - napisałem ekspijacyjny 
list do mojego Zwierzchnika i Przyjaciela – odpowiedział krótko:
         „Niech się Pan takimi duperelami nie przejmuje, ale niech Pan zapamięta na   całe  
życie :  „man kan singen /man kan tanzen , aber nigdy mit...zasrancen...”

          Zapamiętałem na całe życie. Podobnie , jak drugą 
wpojoną mi zasadę : „ Nie    wszystkich trzeba... kochać !”
          Teraz dopiero mogę powiedzieć, że tym moim  
duchowym przewodnikiem (także i po Krakowie) był 
KAZIMIERZ WYKA (1910 – 1975) , który odszedł 
przedwcześnie do Krainy Cieni w ten sam sposób , jak opisywał 
to jego malarski idol , a co On  Sam - usiłował odwzorcować - 
rekonstruując malarski trud  Jacka Malczewskiego we 
wspaniałej monografii „Thanatos i Polska”
            Wyka - jak to wśród wizjonerów bywa - przypominając 
pogrzeb Malczewskiego w roku 1929 , kiedy to „orszak żałobny 
schodził z Salwatora ku miastu” – jak gdyby przepowiedział - 
kierunek swojego ostatniego ziemskiego ...spaceru. W dżdżyste 
przedpołudnie  stycznia  roku 1975  bowiem odprowadzający 

go przyjaciele i uczniowie podążyli pod Salwatorską Górę. 
              Jednego tylko Wyka nie przewidział , że ten spacer poprowadzi najsłynniejszy z 
jego uczniów: kardynał krakowski Karol Wojtyła -  przyszły...Jan Paweł II.

.

.

fot: archiwum

budynkiem pocztowym w Galicji. Jego uroczyste otwarcie nastąpiło 1 marca 1889r. Tempo 
budowy przy braku wówczas maszyn  budowlanych, było więc bardzo duże , nawet jak na 
dzisiejsze czasy. W budynku na II piętrze przewidziano centralę telefoniczną, ale  
konserwatywni krakowianie nie wykazali zainteresowania nowym wynalazkiem Pana Bella. 
Potrzebowali czterech lat aby dojrzeć do korzystania z telefonu i dopiero w 1893 roku 

u r u c h o m i o n o  c e n t r a l ę  
telefoniczną z przyłączonymi 
214 abonentami, których 
liczba w następnych latach 
s z y b k o  r o s ł a .  Wy g l ą d  
budynku oraz późniejsze 
skrzyżowanie tramwajowe 
przy Poczcie Głównej,  
przedstawiają załączone dwie 
dawne karki widokowe. 
Pierwszym naczelnikiem 
n o w e g o  c . k .  u r z ę d u  
pocztowego i telegraficznego 
z o s t a ł  A l e k s a n d e r  
Dawidowicz, będąc nim do 
1899r. Po nim dyrektorem 

urzędu został Marian Biliński, doprowadzając do powstania w 1911 r. c.k. Inspektoratu Poczt 
w Krakowie, ale w dalszym ciągu podległemu Dyrekcji we Lwowie. Rozwój Krakowa i 
wzrost zapotrzebowania na usługi pocztowo – telekomunikacyjne w następnych latach i po I 
wojnie światowej, spowodował konieczność rozbudowy Poczty Głównej, co nastąpiło w 
latach 1930 – 1931. Jak widać na załączonej widokówce, nadbudowano dwa piętra m.in. na 
potrzeby centrali międzymiastowej i dalekopisowej oraz zmodernizowano wnętrza, 

zwłaszcza  ho l lu  d la  
k l i e n t ó w .  K o l e j n ą  
modern i zac j ę  nasze j  
P o c z t y  G ł ó w n e j  
przeprowadzono w latach 
1993 - 1996 i po niej 
zyskała aktualny wygląd z 
kopułą i nowy zegar 
n i echodzący  od  l a t .  
N iedawno  zos ta ł  on  
naprawiony w sposób 
godny opatentowania. Po 
prostu wymontowano z 
niego wskazówki. Obecnie 
c h o d z ą  s ł u c h y ,  ż e  
zabytkowy budynek może 

zostać sprzedany –niewątpliwie znajomym  i przyjaciołom Królika. Może się w nim więc 
pojawić, ku zdziwieniu krakowian, kolejny bank, hostel, knajpa, salon gier czy całodobowy 
sklep - również z trunkami.. Natomiast pocztowe usługi, załatwiać się będzie w kącie jakiejś 
Biedronki czy innego Tesco.   Bez komentarza.
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fot. B. Zimowski

Andrzej Matusiak

MÓJ DAWNY KRAKÓW 
MIASTO, LUDZIE, 
WYDARZENIA

na starej pocztówce i fotografii 
oraz wspomnieniach” (33 ) 

      Na przełomie XIX i XX wieku w wyniku uzyskanej przez 
Galicję autonomii w 1867r. ponownie powstały krakowski 
samorząd, podjął misję prężnego rozwoju i unowocześniania 

miasta. Realizowali je kolejni wybierani Prezydenci Krakowa. Szczęśliwie dla miasta byli 
to ludzie wybitni począwszy od Józefa Dietla, poprzez M. Zyblikiewicza, F. 
Szlachtowskiego, F. Weigla, J. Fredlaina i Juliusza Leo. Dzięki nim postępował 
przyspieszony rozwój i  powstało w mieście wiele znaczących urządzeń i budynków 
użyteczności publicznej z których wiele funkcjonuje do dnia dzisiejszego, jak choćby 
budynki szkolne i uniwersyteckie, szpitalne, straży pożarnej czy infrastruktury miejskiej. 

Jednym z nich jest budynek 
Poczty Głównej przy ul. 
Westerplatte. Wielki rozwój 
poczty i wzrost ilości przesyłek 
spowodował, że funkcjonujący 
w latach 80. XIX w. skromny 
urząd pocztowy przy ul. 
Grodzkiej 60 w budynku zboru 
ewangelickiego,  s tał  s ię  
niewystarczający. Stąd też, pod 
budowę nowego budynku 
pocztowego, na mocy decyzji 
austriackiego Ministerstwa 
Handlu z czerwca 1886r. miasto 
kupiło od niejakiego Stanisława 

Armółowicza za 26 tysięcy złotych reńskich, parcelę czyli działkę u zbiegu ulic Wielopole i 
Kolejowej (obecnie Westerplatte), gdzie wcześniej były kramy tandety i stary zajazd. 
Budynek Poczty według projektu austriackiego architekta  Fryderyka Seatza zaadaptował 
krakowski architekt  i budowniczy Józef Sary, późniejszy wiceprezydent Krakowa w latach 
1905 – 1929. Był on inicjatorem wykupienia przez Kraków  Lasu Wolskiego oraz 
projektantem m.in. budynków gimnazjalnych, obecnie liceów Nowodworskiego, 
Sobieskiego, Witkowskiego, czy Klinik Chirurgicznej i Okulistycznej przy ul. Kopernika. 
Budowę Poczty rozpoczęto już 1 października 1886r. a prowadziła ją firma z Ołomuńca, 
natomiast całość prac nadzorowali znani architekci Tadeusz Stryjeński i Karol Knaus. 
Budynek krakowskiej Poczty był po siedzibie Dyrekcji Poczty we Lwowie, najokazalszym 
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Z CYKLU „TWARZE KRAKOWSKIEGO JAZZU” :

fot: L. Pizło

Jan BobaLadislav Volko

Liścik z Bratysławy nr. 9

Nareszcie! To, co się nie udało wielkim wydawnictwom, 
zrealizowało wydawnictwo jednego człowieka, zresztą 
świetnego poetę, członka Słowackiego centrum PEN Juraja 
Kuniaka w małej miejsowości przy Bańskiej Bystrzycy o 
poetyckiej nazwie -  Kordíky. Wydawnictwo Skalná ruža 
wydało poezję krakowskiego noblisty Czesława Miłosza – To. Chociaż poezja Miłosza jest 
na Słowacji znana zwłaszcza z tłumaczeń Vlastimila Kovalčíka, to ksiażka w bardzo 
starannym opracowaniu graficznym jest na Słowacji piewszym wydaniem książkowym 
jego wierszy. Dodać należy, że chodzi o świetne tłumaczenie braci Mariána a Petera 
Milčákowych z Lewoczy, zresztą też poetów. Wybór esejów p.t. Ogród nauk – Záhrada vied 
opublikowałem w 2002 roku w wydawnictwie Kalligram z Bratysławy. Chociaż wybór był 
bardzo trudny, starałem się przekazać słowackiemu ( a rownież czeskiemu) czytelnikowi 
obraz Miłosza – świetnego esejisty poprzez różne okresy jego pisarstwa. Sięgnełem do 
polskich oryginałów: Zniewolony umysł (1953), Rodzinna Europa (1959), Widzenia nad 
zatoką San Francisko (1969), Ogród nauk (1979) Świadectwo poezji (1983), Życie na 
wyspach (1997) i Piesek przydrożny (1997).  Ogromną pracę tłumaczenia wzieli na swoje 
barki świetni poloniści Karol Chmel, Jozef Marušiak a Marianna Mináriíková. Wybór 
wyborem ale zamiarem wydawnitwa Kalligram było opublikować dalsze książki 
esejistyczne laureata, no narazie...nie ma pięniędzy. A możę się kiedyś znajdą...Przy 
grzebaniu w papierach o Cz. M. natrafiłem na zaproszenie Ambasady Polskiej w New Delhi 
na 12-tego listopada 2003 z okazji 50-lecia nawiązania stosunków dyplomatycznych 
pomiedzy Polską a Indiami i  promocje dwujęzycznego wydania – polsko – hinduskiego - 
wierszy Mistrza p.t. Dom otwarty. Tłumaczyli: poeta wyborowy z New Delhi Ashok 
Vajpeyi we współpracy z krakowskim indologiem Renatą Czekalską. Wieczór był bardzo 
udany i to nie tylko z tego powodu, że oprócz innych,  ja również czytałem wiersze Cz. 
Miłosza. Moi koledzy, ambasadorowie z innych krajów pytali – a ty jesteś Słowak czy 
Polak? Odpowiedziałem, że oczywiścze jestem słowackim ambasadorem, ale polskim 
poetą. Jeszcze, że mój polski kolega pokropił słowo poetyckie polską wódeczką...        
Pytań więcej nie było. Informacje z New Delhi należy uzupełnić, bowiem takich wyborów 
w tłumaczeniu wyżej wspomnianej dwójki współpracowników, jak Miłosz, ukazało się 
więcej. W mojej bibliotece mam Tadeusza Różewicza W środku życia (2001), Zbigniewa 
Herberta Obszar pamięci i Wisławę Szymborską Może być bez tytułu (2004). Kilka 
kilogramów wspaniałej poezji. Nie tylko z wdzięczności Renata Czekalska wybrała, 
przetłumaczyła i opracowała wybór wierszy Aśoka Wadźpeji (taka jest transkrypcja jego 
nazwiska po polsku): Gramatyka wyobraźni, który był opublikowany przez Księgarnie 
Akademicką w Krakowie w 2008 roku. I takim obrazom, jak mawiają Rosjanie, wróciliśmy 
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do Krakowa, żeby stąd wyruszyć w Tatry, tym razem słowackie. Nareszcię zima, biała, jak 
powinna być. Śniegu dużo, w miastach problemy a w Tatrach świetne warunki na narty, albo 
prznajmniej, rzeźbienie w śniegu, co powinno być dyscypliną zimowej olympiady. Turyści, 
do których się zaliczam również, wyjadą koleją liniową na Hrebienok a potem po swoich do 
okolic. Nie daleko jest malutka chatka dla Puchatka – zwana Reinerka, po jej budowniczym,  
której by już nie było, gdyby Peter Petras ze synem jej nie odbudowali właściwie z kupy 
kamienia w roku 1997. Malowniczy domek, w którym każdy się czuje jak w odwiedzinach u 
dobrego przyjaciela. Różne herbaty i trunki i wspaniała atmosfera robią z tego miejsca coś co 
pozostaję w pamięci na długo. W przeszłym roku zawistni Słowacy z Tatr postanowili jednak 
odebrać już zrobioną chatę Petrasowi. Konkurs, do którego się może zgłosić 
ktokolwiek...Na obronę Pietrasa z synem podpisywano petycje, pisano artykuły. Całe 
szczęście Pietrasy wygrali ów konkurs i na lat 10 moga nadal sprawować Reinerówkę ku 
zadowoleniu tych co ją lubią odwiedzać. Peter Petras starszy lubi rzeźbić w śniegu. I tym 
razem wyrzeźbił wielkiego wąsacza, nie wiadomo, czy to nie jest autoportret. Rajnerowkę 
trzeba odwiedzić. Jest to właściwie historyczny zabytek. Zbudował ją w roku 1863 Ján Juraj 
Reiner, ale kiedy zbudowano w pobliżu Chatę Kamzik, w 1884 zostawili ją na 14 lat, ale 
znalazł się ktoś kto ją znów odnowił tak jak teraz Petrasovie. A jeszcze jedna dobra 
wiadomość z Wysokich Tatr dla obywateli  i turystów Krakowa. Bardzo dobra restauracja z 
Tatrzańskiej Łomnicy „U starej mamy“ (tuż za dworcem) będzie miała swoją filie w 
Krakowie, żeby krakowianie i turyści mogli skosztować dobrej słowackiej kuchni. 
Nareszcie.

- o  „tajemniczym” napoju kanadyjskim zwanym cydrem,
- o śmierci  Wilka Markiewicza-pioniera mediów 
polonijnych w GTA,
- o przygodzie Douglasa Bulleix i Stanleya Bolińskiego, 
którzy spędzili trzy dni na krze lodowej,
- o ogłoszeniu dnia 2 kwietnia Dniem Papieża Jana Pawła 
II w Kanadzie,
- o zwycięstwie Polaków w konkursie na Monument Ofiar 
Komunizmu, który ma powstać w Ottawie,
- o „nudnym” kanadyjskim życiu.
Zainteresowani szczegółami mogą sięgnąć do teczki w Zwisie w której  znajduje się 
obszerna korespondencja naszego agenta J.W.2015

Wit Jaworski

Władysław Hasior 

Sztuką jest-rozedrzeć błękit na pierze

by z podziwu zaświstał wiatr                                         

a piórka otuliły wzgórze Snozka            

Umiejętnością jest - wyjmowanie żelaznych grotów   

z ciał Sebastianów                                              

dzierżyć feretron, z warząchwi                   

zmontować kołyskę                                                       

A życie to - przemiana; gliny w ciało

 stali w zęby, ogienka kaganka 

w język śliniący rany

Jerzy Bereś                                

Sztuką jest-chronić klekot i skrzydła dziecinnego ptaka

 Przed mokrymi dłońmi zgromadzeń  

Umiejętnością jest - słomianą plecionką           

łączyć drewno na zrąb                                

nastraszyć ciżbę ogniem gromnicy                   

stosem szczapek                                                          

A życie to - przywoływanie krzesiwem

strumieni obnażających widma ciał  

z kurzu ulicy, polerujących też bruk 

to huk opadających z wycinki belek

fot. B. Zimowski

Nasz korespondent z Kanady 

J.W 2015 (dla wtajemniczonych 

Jan Wawszczyk) donosi:
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TROPICALE THAITII

 GRANDA BANDA
Chorzów 1971. Od lewej - J.Nowotarski,S.Orlita,J.Wojsław, 

Z.Potoczek, M.Marecki,J.Romek, J.Dura, Z.Raj

Łódż - Teatr Wielki 74. Od lewej - J.Nowotarski, Z.Raj,

 J.Dura,Z.Potoczek, J.Wojsław, J.Romek, S.Orlita.

Łódź 1974. Od lewej - M.Marecki, S.Orlita, J.Romek, J.Nowotarski, Z.Potoczek, J.Wojsław, Z.Raj.

Warszawa 1972. Od prawej - J.Romek, S.Orlita,J.Wojsław,M.Marecki,J.Nowotarski, Z.Raj, Z.Potoczek, J.Dura.

Warszawa 1972. Od lewej - S.Orlita, Z.Raj, M.Marecki, J.Nowotarski,
 Z.Potoczek, J.Wojsław, J.Romek, J.Dura. Fot.M.Karewicz.

Kraków 2014. Od lewej - Z.Raj, J.Romek, J.Dura, J.Nowotarski.

Kraków 2014. Od lewej - J.Nowotarski,

 J.Dura, J.Romek, P.Bielecki, Z.Raj

Fotografie archiwalne udostępnili: 
A. Domagalski,  Z. Raj


