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Korekta Andrzej Banaś

Mija już pięć lat, jak bez Bobsa ciągniemy ten wózek zwany gazetką. Wiele się 
zmieniło. Przybyło stron, przybyło autorów (niektórych też ubyło), ale mam 
nadzieję, że duch tych pierwszych fanzinów, cieniutkich gazetek z wierszami         
i kolażami ciągle się nad nami unosi. I właśnie dzięki temu Adam patrzy na nas     
z góry przychylnie i czuwa z butelką, koniecznie małego  piwa w ręce.  AD

Kiedy wystartowali do estradowej kariery byłem licealistą. 
A teraz jestem dziadkiem a Oni trwają. 50 lat na scenie to 
wynik światowy, przecież wiele wielkich gwiazdorskich 
firm przetrwało, ale pierwszych uczestników tych 
przedsięwzięć próżno szukać podczas gdy bracia Zielińscy 
od początku po dzień dzisiejszy grają i śpiewają piękne piosenki jakich prawie nikt już nie 
umie  zmajstrować. Bo tęgim majstrem w tej profesji jest starszy z nich mój imiennik 
urodzony nota bene tak jak ja pod Wagą, autor hitów ponadczasowych, mający szczęście 
pisać do tekstów Młynarskiego, Osieckiej, Moczulskiego. Parę lat grałem z ich perkusistą 
Jankiem Budziaszkiem, za jego zresztą sprawą odbyłem długą trasę po ZSRR słuchając 
opowieści o Skaldowych podbojach wschodniego imperium. Kiedy na ten czas odchodził 
do Pod Budą usłyszał od swojej mamy: Jasiu jak to dobrze że zostawiasz tych Skaldów        
i idziesz do takiego porządnego zespołu. Gdyby biedna wiedziała, że synalek trafia             
z deszczu pod rynnę. Estradowcy bowiem to nie grzeczne dzieciaki i tylko niepisana 
nigdzie, ale jedna bezwzględnie przestrzegana ich dyskrecja szaleństw niejednych nie 
odsłania. Grzesiek Markowski – głos Perfectu po kilku wspólnych z nami koncertach 
powiedział : „rokowcy piją, ale tak jak kraina łagodności wali, to się w pale nie mieści“.      
A dzisiaj moja córka kumpluje się z synem Jacka Zielińskiego i ze swoimi już dziećmi łażą 
na wspólne piwo.
Pół wieku to jednak szmat czasu.

Skaldowie
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Swoją nazwę zawdzięcza płaskorzeźbie przedstawiającej 
jaszczury, a zdobiącej budynek, w którym mieści się klub – 
w starej renesansowej kamieniczce w Rynku Głównym. 
Duża gotycka sala, na dole dwa małe pomieszczenia 
stanowiły miejsce wielu ważnych wydarzeń.  
Pomieszczenia dzisiejszego klubu kiedyś zajmował bank, 
potem był tu skład mebli, wreszcie stołówka Politechniki 
Krakowskiej. Od tego właśnie  czasu (1956r.) rozpoczęli 
studenci wieloletnie starania o klub. Choć klub powstał     

w grudniu 1959 r., za właściwą datę jego utworzenia  przyjmuje się dzień jego oficjalnego 
otwarcia tj. 23 kwietnia 1960 r. „Jaszczury” początkowo uchodziły za klub elitarny,            
w którym przeciętny student bywał rzadko. Co najmniej 80% krakowskich studentów        
w „Jaszczurach” nie było nigdy bądź trafiło tu po uzyskaniu dyplomu, a są i tacy, którzy       
o tym Klubie w ogóle nie słyszeli. Przechodził Klub w swej pięćdziesięciopięcioletniej 
działalności  okresy wzlotów i zastojów. Już w roku uruchomienia klubu rozpoczęto 
współpracę z klubem filmowym, jazz-klubem oraz przeżywającym wówczas  okres 
rozkwitu Teatrem „38” i „Piwnicą pod Baranami”. Prawdziwie złoty okres działalności 
klubu przeżywają „Jaszczury” w drugiej połowie lat sześćdziesiątych kiedy kierowali nimi 
Andrzej Kossowicz i Krzysztof Miklaszewski. Z „Jaszczurami” związane były grupy 
literackie: ”Teraz”, ”Tylicz”, ”848”, ”My”, ”Wobec”, ”Skirtao”, „Zaraz”, ”Centrum 
literackie”, grupy teatralne i kabaretowe: ”Jeż”, ”Remiza”, „Salamandra”, ”Hefajstos”, 
„Sowizdrzał”, ”Protekst”, ”Tarcie”, Teatr Akademii Medycznej „Tam”, Katarzyna Deszcz i 
Teatr Jednego Aktora, Teatr „Stu”, Teatr „38”, Teatr „Inferno”, Teatr „Fantastron”, grupy 
wokalne i muzyczne: ”Jazz Band Ball”, Zbigniew Książek i Kwartet Myśliwski, ”Big Band 
Jaszczury”, grupy plastyczne: ”Łódź Kaliska”. Miarą dokonań Klubu były liczne nagrody: 
”Czerwonej Róży”(pięciokrotnie), nagrody TS „Politechnik”, nagroda miasta Krakowa     
w dziedzinie kultury, złota odznaka zbiorowa SZSP. Obecnie w Klubie „Pod Jaszczurami” 
znajduje się restauracja a w sali Teatru „38” sala dla „vipów”.

Klub  „Pod Jaszczurami”

 „Monografia Klubu Pod Jaszczurami” Stanisław Dziedzic i Tadeusz Skoczek
fot. archiwum
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Adam Kawa

fot. B. Kucharek

Wiersze z tomiku 
„Hora Poetica”
Wydawnictwo Antykwa,
Wydanie I,                                 
Kraków 2015-03-28

X

IX

Noc na postronku księżyc do drzwi przywiódł, 

by rozpaliła w oknie domu gwiazdę                     

i zajaśniały twoje oczy blaskiem          

mrocznym bezwstydu.                                      

Noc wciąż szeptała obejmij mnie, przytul, 

deszczem poezji w twoje wiersze spadnę,       

lecz Sary rzęsy zapachniały wiatrem          

barwy absyntu.

Absynt spojrzenia pieściłem do świtu, 

wycałowałem w nocy dłoniach gwiazdę,      

przez łzy mówiłaś - nie chcę, lecz wyjadę,    

teraz mnie przytul.

Noc obejmuję ciepłą od wspomnienia-               

od gwiazd tak jasną, lecz Sary już nie ma.

Pamięci Sary

Cóż pozostało? Dni już przedostatnich  siwizna 

w jesień babim latem spływa,                           

co zapomniane nie wspominaj, wybacz,           

w nurt rzeki zapisz.

Odczytaj rzekę. Pomyśl jak Heraklit.         

Nurt po powodzi nowy brzeg obmywa,          

tak sen nadaje wierszom nowy wymiar,         

sen wiersza zapisz.

Wiersz przynieś proszę, ja, Łazarz ostatni, 

tylko przeszłości w wierszu nie przyzywaj,     

co przebaczone nie pamiętaj, wybacz,              

w snach moich zaśnij.

Jak nadać słowu radość Horacego,

gdy w sen się wsącza niedomknięta przeszłość.
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               „Skaldowie”- polska grupa rockowa, 
powstała w Krakowie latem 1965 roku.
Oficjalnie zespół zadebiutował w październiku 
1965 roku na II Krakowskiej Giełdzie Piosenki, 
zdobywając pierwsze miejsce za  utwór  „Moja 
czarownica” do słów Wiesława Dymnego.     
W 1966 roku wygrali Wiosenny Festiwal 
Muzyki  Nastolatków w Gdańsku.    
Założycielami grupy byli: Andrzej Zieliński, 
Jacek Zieliński oraz Zygmunt Kaczmarski, 
Janusz Kaczmarski, Feliks Naglicki i Jerzy 
Tarasiński.
Obecnie  członkami zespołu są: Andrzej 
Zieliński, Jacek Zieliński, Konrad Ratyński, 
Jerzy Tarasiński, Jan Budziaszek, Grzegorz  
Górkiewicz.
                 Z okazji Jubileuszu składamy 
całemu zespołowi życzenia zdrowia i dalszych 
owocnych lat pracy.
                                                                                                                                                           

.

50 LAT „ SKALDÓW ”

Redakcja

Za chwilę wzejdzie Słońce, za chwilę nowy dzień
Gołębie ponad miastem, za chwilę zbudzą się
Powoli wschodzi Słońce i wschodzi zieleń drzew
Ulice, domy, miasta za chwile zbudzą się

Wstańcie ludzie, otwórzcie już oczy, na niebie Słońce wysoko
Komu pałac, komu salon, a komu niebo nad głową
Wstańcie ludzie, otwórzcie już oczy, na niebie Słońce wysoko
Kto w lektyce, komu powóz, kto będzie chodził piechotą

Za chwilę zajdzie Słońce, znów skończy się dzień
Za chwilę w pierwszych oknach lampy zapalą się
Za chwilę zajdzie Słońce i zgaśnie zieleń drzew
A jutro znów nad miastem gołębie zbudzą się

Wstaną ludzie, otworzą oczy, na niebie Słońce wysoko
Komu pałac, komu salon, a komu niebo nad głową
Wstańcie ludzie, otwórzcie już oczy, na niebie Słońce wysoko
Kto w lektyce, komu powóz, kto będzie chodził piechotą

Od wschodu do zachodu słońca

Tekst: Leszek Aleksander Moczulski
Muzyka: Andrzej Zieliński
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 Gówniarze, gówniarzeria, no może jeszcze gówienko, 
gdyby chodziło o mały, bylejaki biznesik, ale żeby gówno  
i do tego o zgrozo, „polskie”, to naprawdę za dużo jak na 
wytrzymałość jednego prawdziwie polskiego „ludu 
polskiego”. Czepiam się? A jakże by inaczej, zwłaszcza, że 
ten oburzony ludek pobożny, dyżurnie obrażony za brak „wartości” we wszystkim, co ludek 
otacza, dał by się pokroić za uroki discopolowe, czar czerwonych dywanów, wdzięk 
nieodparty mody bazarowej i najważniejsze: wiedzieć przede wszystkim, wiedzieć kto z 
kim śpi i dlaczego nie śpi, skoro miesiąc temu tak ładnie spał (spała) w różowych atłasach w 
innym pisemku, zupełnie z kim innym. Taka wiedza, to żadne badziewie odpowiedzą mi 
zapewne złaknione tej wiedzy trzymające rękę na pulsie tej niemoralnej, ba, nagannej 
obyczajowości panie czytelniczki (bo panowie to raczej wiedzą jaką furą dał nogę pan 
celebrtyta od pani Ziuty i pognał do pani Ksiuty). Wiedzieć, koniecznie wiedzieć i 
komentować z wypiekami na trasie pielgrzymki między mięsnym a warzywniakiem. Panie, 
jak panie jest tak naprawdę wszędzie, pełne temperamentu Włoszki, Hiszpanki i „Praczki z 
Portugalii” (ktoś pamięta jeszcze taki film) nie różnią się zapewne od wszystkich kobiet, 

kobietek i dzierlatek, które „muszą wiedzieć”. 
I my, stare złośliwe samce darujemy kobitkom 
te słabości, zwłaszcza w okolicy od 8. marca 
do Niedzieli Palmowej, toż to nie grzech 
wiedzieć, z kim warto było by się przespać, a 
kolorowe pisemko w drżących łapkach 
ciekawskich „ciekawych wszystkiego” 
podpowie co zrobić, żeby wyglądać jak 
wszystkie dyżurne celebrytki „na ściance”. Na 
początek trzeba, aby pan zafundował pani 
„ściankę”, a dalej poleci samo. Ostatnio 
wysyp czerwonych dywanów: Cezary, Globy, 
Oskary, Orły, Sokoły, Bażanty, Koguty, Sępy, 
Niedźwiedzie, Złote Palmy i Jelenie Na 
Rykowisku, Disco Polo, Hulaj Dusza itd. 
Pozy, Miny, Dąsy, Pąsy, Koterie, Parodie, 
Karykatury i co tam, kto jeszcze chce. Nocne 
Marki tak mają – odsiedziałem Cezary i 
Oskary, w Paryżu pięknie, Théâtre du Châtelet 
można by oglądać i bez Cezarów, ale, ale, moż-
na nie kochać bez pamięci „żabojadów”, jak 
ktoś musi kogoś nie kochać, ale ich charme, 

 Polskie badziewie, czyli kto żyw 

na CZERWONE DYWANY 

Jerzy Antkowiak

fot: B. Kucharek
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gust, lekkość, wdzięk sceniczny, poczucie humoru i zero zadęcia na scenie, na widowni, 
kreacje w dobrym znaczeniu tego słowa – nijakie, mimo że Dior w nieopodalu, smokingi 
wyborne, jeden tylko kreator mody wszedł na scenę bez spodni, ale miał majtki, czego nie 
zawsze uda mu się dopilnować. Cóż, Paryż 
stolica mody, ale i nad Wisłą są świry. Paryż 
lekki jak piórko, Hollywood wzdęte, ponu-
re, pełne nieudolnie granych zaskoczeń, 
kreacje gwiazd z kilometrowymi trenami 
idealne dla krwawej Lady Makbet, słowem 
po prostu amerakańskie badziewie. Jedyny 
autentycznie wesoły na tej pretensjonalnej 
scenie był reżyser polskiego filmu „IDA” 
Paweł Pawlikowski, tak też pięknie 
„płynął” na oskarowej scenie przed laty 
Andrzej Wajda. Zasłużone Oskary, pogodni 
Oskarowi Laureaci, ale wrzawa, tumult jak 
zawsze czujnych i histerycznych mediów, 
zwłaszcza tych najbardziej „w temacie” – to 
właśnie zakompleksieni podróżni goniący 
uciekający niestety najczęściej LATAJĄ-
CY CZERWONY DYWAN… 
Kiedy przed pięćdziesięciu pięciu laty 
starałem się o „posadę” w Modzie Polskiej 
to takim oto skrzyżowaniem kiczu z 
niewiedzą, czyli mówiąc po ludzku, takim 
oto badziewiem (bez cudzysłowu), czyli 
moimi rysunkami z moim ówczesnym 
postrzeganiem mody faszerowałem panią Jadwigę Grabowską, bywało, że była bliska 
omdlenia. Ale jak widać, z badziewia się wyrasta, więc może jest nadzieja, że disco polo nie 
zagnieździ się w FILHARMONII. 
W kwietniowym GŁOSIE wprawdzie Wielkotygodniowym, ale już pachnącym 
KOLOROWYMI JAJAMI zdam sprawę z CRACOW FASHION AWARDS 2015, bo się 
proszę miłych czytelników jeszcze tu i ówdzie juroruje. 
A zaczynało się przed pół wiekiem badziewiasto, tak bywa…

Galeria Vis á Vis:
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„Wielka historia literatury” jest zazwyczaj pisana przez 
znawców i stanowi obraz naszych dziejów na polu 
literatury.Każdy z nas zazwyczaj miewa również swoją 
prywatną historię literatury. Ja mam przynajmniej 
cztery:światową,słowacką,czeską i polską.Gdziekolwiek 
jestem szukam księgarni, antykwariatu, żeby pogrzebać w książkach, zwłaszcza w tych 
ostatnich, dotknąć staroci, porozmawiać z autorem z często i z tym, kto był właścicielem 
książki, czy przypadkiem nie został po nim jakiś ślad w formie zapisu, czy kawałka papieru, 
na którym coś sobie zapisał… dodatkowy atut śladu, który świadczy o osobistym czasie 
naszego bytowania. A ponieważ moja pracownia coraz bardziej przypomina antykwariat, 
sam znajduję od czasu do czasu książki, książeczki, różne druki, o których dawno 
zapomniałem. Bardzo lubię zwłaszcza książki autorów o których „wielka historia 
literatury” milczy albo są na peryferiach jej zainteresowań. Ostatnio dotarłem do polskich 
poetów różnej maści, swoistego spojrzenia na świat. W czasach mojej bytności w Polsce,
zwłaszcza w latach studenckich (1966-1974) wychodziło mnóstwo różnorodnych 
publikacji poetyckich . Ruch poetycki czy kulturalny w ogóle, miał swoje apogeum, czego 
dowodem jest wspaniałe opracowanie pod redakcją Edwarda Chudzińskiego „Kultura 
studencka, zjawisko-twórcy-instytucje” (2011) i mnóstwo dalszych publikacji, jak na 
przykład „Złota młodzież PRL i jej obraz w literaturze i filmie (2010). Jej autorem jest mój 
przyjaciel, socjolog i dziennikarz Cezary Prasek. Ale wracam na swoje podwórko. 
Znalazłem trzy tomiki serii wydawniczej „Generacje”, towarzyszącej cyklowi spotkań 
autorskich organizowanych w Klubie EMPIK na Ścianie Wschodniej w Warszawie,
które wychodziły pod redakcją Jerzego Leszyna-Koperskiego, do którego później dołączył 
Andrzej K. Waśkiewicz (przedtem konsultant serii). Tomiki były drukowane na czerpanym 
lub żeberkowym papierze w bibliofilskim nakładzie od 157-275 egzemplarzy, opatrzone 
ekslibrisem, wklejkami fotograficznymi i podpisem autora. Jestem posiadaczem trzech 
tomików: Wit Jaworski-„Adres zwrotny”, który był debiutem autora, Włodzimierz 
Paźniewski – „Z ostatniej chwili”, również debiut książkowy, Andrzej K.Waśkiewicz – 
„Tożsamość”. Z mnóstwa inicjatyw tandemu J.Leszyn-Koperski- A.K.Waśkiewicz 
odnalazłem również „Debiuty poetyckie 73”.Kogo tam nie ma.Wspaniała inspiracja 
poetycka, jak również dokument historyczny. Na pograniczu kultur rosną różne 
kwiaty,”fascynacje zjawiskami metafizycznymi, magią życia i drobiazgami codzienności” 
– napisał o poezji Wilhelma Przeczka (1936- 2006) Stanisław Srokowski. W. Przeczek całe 
życie spędził na Zaolziu,żeby pisać, tłumaczyć z czeskiego, słowackiego i łużycko-
serbskiego na polski. Po prostu żyć w pełni. Osobiście się nie spotkaliśmy, ale od czasu do 
czasu pisaliśmy do siebie. Opublikowałem parę wierszy w ich kulturalnym miesięczniku 
„Zwrot”, poprosił o parę wierszy napisanych po słowacku i przełożył na polski. Wspaniale. 
Tuż przed moim pójściem do dyplomacji otrzymałem kopertę z jego tomikiem „Rękopisy 
nie płoną”, który to tomik wydrukował Śródmiejski Dom Kultury w Warszawie  (1990).
Po wkroczeniu wojsk w 1968 roku do Czechosłowacji nie wydawano jego prac, nie mógł 

Ladislav Volko

Liścik z Bratysławy nr. 15
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publikować, publikował w Polsce. W liściku z 15.07.1991 napisał: …jestem po zawale i 
mam sparaliżowaną lewą nogę i rękę, próbuję z tym żyć… .Ojego twórczości pisano          w 
Polsce,Czechach i na Słowacji. Pisał o nim również Zdzisław Łączkowski (1927),którego 
poznałem za mojej bytności w Warszawie. Poeta,prozaik,dramatyk,całe życie pracował 
jako dziennikarz. Wspaniały człowiek z bogatym literackim dorobkiem, umiejący słuchać. 
Katolicki twórca sensu stricto. Ceniono go za jego drogę. „Wreszcie symbolika.Tej 
łączkowski włożył do tomu (mowa o „Gadzie”) całe dziesiątki stronic, od Biblii 
począwszy,na aforystycznych mądrościach kończąc”.-napisał o nim Zygmunt Wójcik, mój 
przyjaciel, pisarz, poeta, tłumacz ze słowackiego. Znalazłem malutką książeczkę 
Wydawnictwa Miniatura z Krakowa „Wino najpiękniejsze”(1991), którą mi podarował i   w 
której zamieścił tłumaczenia kilku słowackich poetów. Wracając do Łączkowskiego, na 
półce  mam kilka jego tomików.
W jednym z nich „Ciemność z bursztynu”(1959) zadedykował krótką poetycką prozę 
„Licytacja” Stanisławowi Swenowi Czachorowskiemu(1920-1994), twórcy przeklętemu – 
poecie, prozaikowi, aktorowi. Chociaż ukończył studia aktorskie i pracował z Juliuszem 
Osterwą, był przede wszystkim poetą. Rówieśnik i przyjaciel Mirona Białoszewskiego z 
którym wspólnie organizowali konspiracyjny „Teatr Swena”podczas okupacji.” Jego 
poezja charakteryzowała się tendencjami awangardowymi a zarazem barokową obfitością 
środków wyrazu”.”Jest to poezja nastawiona na zmysłowe postrzeganie”.”Jest to poezja  na 
krawędzi. Dalej nie ma już nic”.-J.J.Lipski. Wspaniałe szaleństwo, surealizm najczystszego 
ziarna a zarazem mitologie dnia minionego i kultur śródziemnomorskich.
Zaprowadził mnie do niego Władysław Terlecki. Wtedy już mieszkał w centrum Warszawy.
Nie czuł się najlepiej, pobity przez R. Śliwonika, nie widział na jedno oko.Tematy poetyckie
rozjaśniły mu twarz.Wspaniała pani Hania, żona poety, częstowała nas herbatą i 
pokazywała świątki, które rzeźbiła. Poezja S.Swena Czachorowskiego jest jak najbardziej 
współczesna. „Czytajcie a osądzicie sami… jak napisał autor do swojego wyboru wierszy – 
„Poezje wybrane”(1987).

Z kroniki żałobnej:

Dnia 27 lipca 2015 r. po długiej chorobie 
odszedł od nas na zawsze Dorożkarz z 

Nowego Jorku, 
wieloletni przyjaciel Piwnicy pod 

Baranami, Zbyszek Żarów.

Zbyszek Żarów
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fot: A. Głuc

Jan Poprawa

Może kiedyś pojawi się pod „Vis a vis”? Spójrzcie na fotografię.  
Jestem pewien, że go rozpoznacie.  Jest postawnym mężczyzną po 
sześćdziesiątce, o twarzy łatwej do zapamiętania, albo raczej - 
trudnej do zapomnienia.  Nazywa się Adam Ochwanowski.

Piszę o nim z czułością. Najważniejszy powód - to  on sam, 
fascynujący oryginał i zarazem poeta wysokiej próby. Jego 
twórczość, ujęta w licznych autorskich tomikach i zbiorach, od 
dawna wzbudza wielkie zaciekawienie. A gdy przy okazji lektury  
ktoś się dowie, że nasz bohater przyjaźnił się przed laty z 
nieodżałowanej pamięci Wojtkiem Bellonem, że spędził lata na 
zamorskiej obczyźnie, że po powrocie na ojczyste Ponidzie osiadł 

w pałacu w Chrobrzu (gdzie teraz prowadzi Ośrodek Dziedzictwa Kulturowego i Tradycji 
Rolnej Ponidzia), że całkiem niedawno pasowano go w Kielcach na „Człowieka Roku” – to 
pewne, że zechce z Ochwanowskim pogadać. I gdy się da w rozmowę wciągnąć – będzie 
podlegał urokowi nie tylko jego poezji, ale i osoby. Poeta z Pińczowa – to brzmi dumnie, 
także w stolicy poetów. Ochwanowski pisze wiersze, ale też i piosenki. Na łamach pisma 
„Piosenka” opublikował jakiś czas temu kilka tekstów o Krakowie. Były ładne i szczere. 
Czytając je i słuchając ich – zastanawialiśmy się:  jakaż to siła nieczysta sprawia, że poeci 
krakowscy oślepli ostatnimi laty na osobliwości i czary swego miasta? I jakiż to anioł 
poleciał aż do Pińczowa, by natchnąć tamtejszego Poetę uczuciem do Krakowa? Piszę o nim 
z czułością i nadzieją, iż może wreszcie pojawi się przy stoliku Piotra z brązu. Zasługuje na 
to miejsce.

Po ulicach stąpa człowiek
Świat się kręci w lustrze powiek
Z białą laską oszalały kret
Zgubił adres, myli drogi
Igłą zaplątaną w stogi
W obiecany Pana Boga szept

Nie na zawsze, nie na teraz
Hamletycznie łka chimera
Dla suflera nie ma ludzkich spraw
Jeszcze tylko po kropelce
Potem pusto jest w butelce
Słychać echo norwidowskich braw

Ochwanowski

To jest nasz piwniczny teatr
Tu ułomnie gra cholera
Wielka rolę wywróżoną z kart
Pod sufitem sieć rozpina
Pierrot, Pan i Colombina
Rozebrani  naiwności szat

Spójrz na gwiazdy, które w niebie
Wyśpiewują tren dla Ciebie
Gdzie jest jasność, gdzie jest złudna czerń
Na blask myśli sen się boczy
Duszny konfesjonał nocy
Traci wiarę nim nastanie dzień 

Nam do wiary jak do siebie
Trudno dojść w krakowskim niebie
Gdzie kościołów więcej jest jak much
Nie śpiesz się mówimy sobie
W podwawelskim pięknym grobie
Gdzie chichocze Skrzyneckiego duch

Adam 
Ochwanowski

Kraków
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Wypiłem kawę. Położyłem na herbatnikach konfitury. 

Zjadłem.  Zacząłem oglądać. Najpierw jechał 

samochód. Pojedynczy i bez dachu. Pusty.  Stało w nim 

trzech pasażerów. Jeden siedział i kierował. Drugi tylko 

siedział i nic nie robił. Był chyba kierownikiem całości. 

Najważniejszy, dlatego miał fotel. Miękki. Dla wygody. 

Ten obok trzymał się kółka. Z przodu, poniżej głowy. 

Kurczowo. Z tyłu stało dwóch mężczyzn. Jeden            

w czarnym garniturze i w odpowiednim krawacie. 

Również czarnym, który z bliska wpadał w czerwień. 

Podobnie jak twarz znajdująca się wyżej. Kolory 

podkreślały radosny charakter dnia. Mężczyzna co chwilę podnosił rękę, czasami dwie. 

Wtedy ruszał głową. Poziomo, w prawo lub w lewo. Łapał w coś wiatr, chyba w uszy. Obok 

stał ktoś dziwnie ubrany. Miał mundur. Zielony. Domyśliłem się, że był żołnierzem lub 

gajowym. Oni tak się noszą. Na głowie umieścił czapkę z daszkiem. Niewłaściwie, bo teraz 

moda nakazuje mieć go z tyłu. Nie z przodu. Chciałem mu poprawić, ale coś mnie 

powstrzymało. Co chwila łapał ją dwoma palcami prawej ręki. Niepokojąca sytuacja. Lewą 

chwycił jakiś drążek w samochodzie. Bez takiego chwytu by odpadł. On lub drążek. Z tyłu 

stał jeszcze jeden. Niżej. Wskoczył później, gdy zobaczył, że może sobie podjechać. Szedł 

w tę samą stronę. W samochodzie spotkał troskę. Dwóch pierwszych osłaniało go od wiatru. 

Żeby się nie przeziębił i nie bolało go gardło. Wiatru nie było. Oni sobie jechali. Wolno. 

Zielono-mundurowy miał wąs. Niewielki. Przedłużał mu nos. Dodawał urody i tworzył 

wdzięk. Męski. Ten bez czapki umieścił na twarzy uśmiech. Utrzymywał go ciągle. Tak 

samo. Podziwiałem staranność wykonania. Mężczyzna siedzący sobie siedział. Kolega 

również. Wysoka ranga. Nad ich głowami coś się unosiło. To było słońce. Temperatura       

w cieniu osiągnęła 38 stopni. Ustalili ją fachowcy. Rosła. Cienia nie było. Wzdłuż ulicy stały 

jakieś samochody. Dziwne marki. Wszystkie zielone. Widocznie nie zdążyli pogłębić 

koloru i osiągnąć czerni. Zabrakło elegancji.                  

W końcu samochód dojechał. Podwiózł wszystkich. Wysiedli. Pasażer wstał z fotela. Inni 

nie musieli się podnosić. Poszli na bok. Stanęli i zaczęli śpiewać. Razem, czyli chóralnie. 

Przy okazji się wzruszali. Indywidualnie, ale wszyscy tak samo. Znali początek tekstu. 

Pamiętam ten utwór ze szkoły. Teraz najczęściej go słychać na stadionach. Panowie 

wkładają wtedy krótkie majtki, przedłużone. Tutaj mężczyźni mieli długie spodnie. Ten do 

niedawna siedzący teraz też stał. Musiał. Gdzieś z tyłu. Z przodu zasłaniali go pozostali. 

Zachowali ten sam uśmiech. Jeden coś powiedział. Wyraził zadowolenie. Mówił, że jest  

.

Paweł Kozłowski

De-

wrzesień  2015  | vis a vis │ 15

Sceny się zmieniały. U góry przeleciały samoloty. Dymiły na biało. Niektóre na czerwono. 
Mnie to nie przeszkadzało. W lot zrozumiałem. Piloci golili się w pracy i trochę się 
skaleczyli. Ja robię to uważnie. Zdążali na południe, z lekkim odchyleniem na zachód. 
Domyśliłem się, że zmierzamy wyzwolić tamten kraj. Kiedyś w nim mieszkał znany 
człowiek. Wojak z powołania i odpowiednio mądry. W czasie jakiejś poprzedniej wojny inni 
chodzili, a on siedział. W gospodzie. Prowadził zdrowy tryb życia i nawadniał organizm.    
W ten sposób przeszedł do historii. Ja również jestem militarystą. Mam pomysł 
wzmocnienia naszej armii oraz jej, oczywiście dalszego, rozwoju. Powinna się ona składać  
z samych generałów. Gdy najwyższa szarża idzie do ataku, to pokonuje wszystkich jakością. 
Wchodzi w grę również manewr strategiczny. Jest tajny i ma kryptonim Pakoz Wiktor. 
Ujawniam. Wszyscy generałowie, czyli cała armia się poddają. Powinno być ich dużo, 
rezultat pełnej mobilizacji. To wykończy wroga, psychicznie i gospodarczo. Przeciwnik nie 
zdoła ich utrzymać i z nimi wytrzymać.
Jezdnią zaczęli ludzie przenosić karabiny. Występowali w grupach chodzących. 
Uporządkowanych i równych. Na ogół. Część z nich jechała. Ci mieli lepiej. Przy okazji 
strasznie hałasowali. W niektórych pojazdach brakowało kół. Zamiast nich kręciły się 
metalowe taśmy. Nie wymagają pompowania, a są głośne. Z przodu mają długą rurę. Ona im 
dostarcza powietrza. Przez dziurę. Widziałem kiedyś film. On pokazywał, że tej rury można 
też używać przy wchodzeniu do środka. Ja bym tego nie potrafił. Kiedyś oglądałem jeszcze 
inny film. Amerykański, w którym walczono o pokój. W nim służyła do wieszania bielizny. 
Żołnierze pokazywali, że dbają o higienę. To cieszy kobiety. Nie wiem, dlaczego. W końcu 
wszyscy odjechali. Wolno, w tym samym kierunku co samoloty. 
Jutro kupię coś trwałego do spiżarni. Piwnice mam uporządkowaną. Jest w niej rower, 
zainstaluję w nim rurę i zamienię koła na metalowe taśmy.
Ten, który niedawno głośno mówił, uśmiechał się nadal. Taką ma formę twarzy. W jej dolnej 
części nosi podniesioną dolną wargę. Dociska ją do górnej. Wyraża w ten sposób 
stanowczość. Kobiety to lubią, zwłaszcza jeśli znajduje się ona w dolnej wardze. Coś 
podobnego posiadał kiedyś jakiś mieszkaniec południa. Kończył się chyba na -lini. Rodacy 
go uwielbiali. Najpierw. Później im przeszło. 
Tutaj jakieś dziecko odsłoniło uszy. Zapytało ojca, czy to koniec amfilady. Tatuś potwierdził 
i uzupełnił. Powiedział, że najpierw jest de-. Miał rację.

15.8.2015 r.
              godz. 13.20
             Słońce i upał

świetnie. W związku z tym wyraził dumę. Dodał, że będzie lepiej. Jeszcze bardziej. 

Zamknąłem oczy, by rozwijać wyobrażenia. Nie mogłem. Zabrakło mi tego, co na początku, 

czyli „wy-”. Drugi milczał. Miał rękawiczki. Widocznie marzł. Przyszło mi do głowy, że 

jednak mógł w ten sposób chronić się przed muchami. Groźny przeciwnik.
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fot. B. Zimowski

Andrzej Matusiak

MÓJ DAWNY KRAKÓW 
MIASTO, LUDZIE, 
WYDARZENIA

na starej pocztówce i fotografii 
oraz wspomnieniach” (39 ) 

W lipcu br. minęło 100 lat od faktycznego połączenia 
Królewskiego Wolnego Miasta Podgórza ze Stołecznym 
Królewskim  Miastem  Krakowem, która to uroczystość 
miała miejsce 4 lipca 1915r. na środku ówczesnego III Mostu, 

zwanego też Mostem Krakusa. Formalnie układ o połączeniu obu miast uchwalono             
w kwietniu 1913 roku. Jak kiedyś wspominałem, obecnie w jego miejscu stoi Most 
Powstańców Śląskich, a samo wydarzenie było zwieńczeniem rozpoczętego od 1909 roku 
przez Prezydenta Miasta Krakowa Juliusza Leo, dzieła stworzenia Wielkiego Krakowa. 
Samo Podgórze w zasadzie powstało po I rozbiorze Polski w 1772 r. kiedy to ziemie 
małopolskie na prawym brzegu Wisły, zostały zajęte przez Austriaków. Postanowili oni 
stworzyć konkurencyjne miasto o charakterze przemysłowo – handlowym i garnizonowym 
u podnóża Krzemionek , a ściślej Wzgórza Lasoty i na terenie wsi Ludwinów, gdzie 
początkowo planowano jego centrum. Miało ono swoją wielkością, którą zakładano nawet 
na 200 tysięcy mieszkańców, zdominować Kraków, liczący wówczas niecałe 10 tysięcy.     

W tym celu Cesarz Józef II nadaje Podgórzu w 1784 
roku, tytuł Królewskiego Wolnego Miasta z wieloma 
prawami i korzystnymi przywilejami ekonomicznymi. 
Próbowano nazwać go Josefstadtem, ale jednak 
ugruntowała się stara zwyczajowa nazwa Podgórze. 
Otrzymało ono swój herb w swoim wyglądzie dość 
osobliwy z siedzącą nagą postacią (podobno to 
Odyseusz z wiosłem) nad rzeką z dwoma rzymskimi 
kolumnami (Słupy Herkulesa?) na tle wzgórz z 
kościółkiem św. Benedykta i kopcem Krakusa                
( w załączeniu ). Od  III rozbioru Polski w 1795 roku 
Podgórze włączone było do Krakowa. Ponownie zostało 
przyłączone do Austrii przez Kongres Wiedeński w 
1815r. Odtąd rozpoczął się dynamiczny rozwój 
industrialny Podgórza. Na pewno wpłynęło na to  
budowanie na szeroką skalę obiektów militarnych – 
fortów Twierdzy Kraków, tworzenie zakładów 
przemysłowych, wykorzystywanie miejscowych 
surowców i powstanie kamieniołomów, cementowni, 

wapienników, cegielni, gipsowni, wytwórni nawozów sztucznych, jak np. Fabryka Libana, 
a później „Solvay”. Ludwinów, Borek Fałęcki, Łagiewniki, Bonarka z wioseczek stały się 
osadami przemysłowymi. Rozwój kolei i budowa jej linii na wschód i południe, 
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spowodowało powstanie od Płaszowa przez Prokocim do Bieżanowa wielkiego węzła 
kolejowego, zatrudniającego znaczne ilości pracowników, a te niewielkie wsie wraz z Wolą 
Duchacką zmieniły się w ludne osiedla kolejarskie. Podgórze stało się znaczącym 
ośrodkiem przemysłowo – handlowym oraz węzłem komunikacyjnym, mocnym 
ekonomicznie z szybko rosnącą liczbą mieszkańców napływających spoza Krakowa. 
Świadczył o tym jego duży rynek z reprezentacyjnym  dużym budynkiem Magistratu i 
centralnie usytuowanym w jego szczycie kościołem św. Józefa. Pierwszy budynek kościoła 
wybudowano w 1832r. jednak z powodu groźby zawalenia został w 1904r. rozebrany. Nowy 

neogotycki kościół w stylu tzw. gotyku 
nadwiślańskiego istniejący do dzisiaj, 
konsekrowano w roku 1909. Zbudowany 
zos ta ł  wg pro jek tu  Jana  Sas  –  
Zubrzyckiego, uznanego twórcę ponad 40 
kościołów w tym m.in. zbudowanego 
nieopodal przy ul. Zamojskiego, kościoła 
redemptorystów. Oba budynki kościoła 
św.  Józefa prezentują załączone 
widokówki. Jak czas pokazał, próba 
zdominowania starego Krakowa przez 
nowe Podgórze, jednak się nie udała. 
Trzeba wspomnieć, że połączenie obu 

miast miało wielu podgórskich przeciwników, mówiono ponoć nawet o przekupieniu przez 
krakowian oponujących podgórskich rajców. Najdobitniej chyba swój sprzeciw wyrażał 
Wojciech Bednarski (1841-1914) pedagog, społecznik, podgórski radny, Honorowy 
O b y w a t e l  P o d g ó r z a ,  t w ó r c a  
podgórskiego miejskiego parku - od 
1906r. noszącego jego imię. Wychodząc 
na spacer, dochodził tylko do połowy 
Mos tu  Podgórsk i ego  ( obecn i e  
nieistniejącego) i wracał na podgórski 
brzeg. De facto jednak to Podgórze 
zostało włączone do Krakowa. Ponowną 
próbę zdominowania Krakowa przez 
budowę konkurencyjnego miasta 
podjęto  po około 170 latach w 1947r. 
kiedy zadecydowano o budowie nowego 
miasta Nowa Huta na terenach 
podkrakowskiej wsi Mogiła. Wątpliwe 
by decydenci znali historię Podgórza, ale już w 1951r. realistycznie utworzyli z Nowej Huty 
dzielnicę Krakowa. Wprawdzie mówi się, że prawy brzeg rzeki w kierunku jej biegu jest z 
natury bardziej przyjazny rozwojowi, to krakowianie od wieków nie preferują kierunku 
północno -  warszawskiego, gdyż stamtąd Kraków doświadcza z reguły niezbyt wiele 
dobrodziejstw. Wolą kierunek  południowy i zachodni, na Karpaty, Wiedeń i dalej, mając do 
niego sentyment, uzasadniony historycznym doświadczeniem. Co by nie powiedzieć, to 
jednak aura południowo–zachodnia jest przyjaźniejsza od północno–wschodniej. 
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Potwory zwisowskie 
podpatrzone przez Romana Wysogląda

( 11 )

 Amerykanin z Półwsia Zwierzynieckiego, jeden z moich 
trzech braci (poza nim Jerzy Trela i Edward Lubaszenko), 
wiecznie żonaty, za każdym razem z inna kobietą, ilość 
posiadanych dzieci nie do policzenia nawet dla Urzędu 
Statystycznego, lub tym podobnych instytucji.
Znamy się i przyjaźnimy od zawsze, chociaż kiedy 
kilkanaście lat temu próbował nauczyć amerykanów 
szacunku do jedzenia, i jak przekonać Szwedów do 
kultury przez pewien okres tylko do siebie telefonowaliśmy. Kiedyś z tak zwanych przyczyn 
biologicznych zdarzyło się Wiesławowi oddawać tak niewinny mocz na Plantach. Ale  
ponieważ  nic nie dzieje się bezkarnie  karząca dłoń sprawiedliwości socjalistycznej, czyli 
Milicjant złapała go za ramię i rozkazała natychmiast przestać. Ale jak to zrobić?  Więc 
Wiesław grzecznie poprosił, by władza pozwoliła dokończyć rozpoczętą już czynność, na 
co ta nie wyraziła zgody, doszło do szarpaniny i w jej konsekwencji czapka pana Milicjanta 
upadła na trawnik i godło narodowe, orzełek, został splugawiony, czyli obsikany. W sądzie 
w mowie końcowej oskarżony, czyli W. Wójcik poprosił o najwyższy wymiar kary, 
ponieważ przyznaje się do popełnienia odrażającego przestępstwa, czyli wnosi o karę 
śmierci. Na szczęście kara nie została wykonana, więc mógł dalej grać w Starym Teatrze, 
ożenić się, płodzić kolejne dzieci. Aż w końcu spotkał Jenny Giovanos, jak samo nazwisko 
wskazuje, Amerykankę chwilowo studiującą malarstwo na ASP. Wielka miłość szybko 
przerodziła się w coś niesłychanie budującego, czyli w Pałac w Bronowicach, którym 
Wiesław zupełnie niepotrzebnie zdradził teatr dla nie zawsze beztroskiej kuchni. W trakcie 
budowy tego przybytku, Wiesław, który wie wszystko i na każdy temat, jak przystało na 
prawdziwego Gospodarza, karmił i poił robotników schabowym i gorzałą, ale pech chciał, 
iż nadszedł dzień 14 lipca, kolejna rocznica zburzenia Bastylii, czyli święto Republiki 
Francuskiej. Z tego powodu lekko zabalowaliśmy na mieście, i kiedy nadeszła pora 
karmienia i pojenia robotników budowlanych, Wiesio kupił tonę ślimaków i skrzynkę 
białego wina. O mało, co nie został przez niezrozumiały plebs zlinczowany, ale jakoś 
uniknął śmierci, dokończył budowę i...wyjechał do Ameryki. Teatr oraz film polski jakoś to 
przeżył, on także, chociaż mieszkanie w San Francisco i prowadzenie tam knajpy nie za 
wiele ma wspólnego z garderobą w Starym Teatrze, dzieloną między innymi z 
niezapomnianym Wiktorem Sadeckim. Jednak Wiesio oprzytomniał, wrócił do Bronowic, 

Wiesław Wójcik, 
aktor bardzo szczególnej troski.

fot. archiwum
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żonie zbudował most, by jako świeżo praktykująca katoliczka nie musiała codziennie 
nadkładać drogi w uciążliwym przemykaniu się do kościoła, otworzył Gospodę, która 
jednak fortuny mu nie przyniosła, ponieważ akurat nie tak miał zapisane w czymś tak 
niesłychanie enigmatycznym jak gwiazdy. Szkoda, że dalej nie przedstawia na scenie. Był 
wspaniały, w filmach także. Na przykład w Człowieku z marmuru, kiedy to bił śledziem po 
głowie samego wielkiego i niepowtarzalnego Jerzego Radziwiłowicza. Jednak jak znam 
Wiesia do teatru już nie powróci, ponieważ od dawna nie są już jakby przez uciekający nie 
tylko czas stworzeni dla siebie. Ostatnio z rozmachem otworzył Szkołę Filmową, pełen jest 
nowych, czasami szalonych planów, które jednak przeszkadzają mu w rzeczach nadzwyczaj 
zwyczajnych. Jak na przykład banalne życie.

…pożegnanie…

Dwóch moich przyjaciół we frakach
Odjeżdża dorożką do nieba
Wczoraj…
Widziałem jak pięknie wystartowali
Z Tego miejsca na Rynku Mojego Miasta…

Jeden…
Popatrzył mi w oczy tak smutno
Ja zapłakałem
Potem zapytał cicho kiedy nie patrzyli
Że co tam jest…

Drugi…
Zupełnie inaczej z tym swoim uśmiechem
Tylko czekał na przystanku…
A kiedy przyjechała
Raźno wskoczył…

Potem odjechali…
My dalej
Lekko machając odjeżdżającym…
Naszymi głodnymi rękami…
Toczyliśmy codzienne rozmowy
Że kto że co że jak…

fot: I. Branc

Adam Bobs Marczek
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fot: L. Pizło

Z CYKLU „TWARZE KRAKOWSKIEGO JAZZU” :

Jan Gonciarczyk
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Adam Ziemianin

fot: B. Kucharek

 Gorąca nitka słońca                

Drży na lekkim wietrze         

Może urwała się z ula             

Albo Bóg wie skąd jeszcze

Ktoś do końca niewyraźny  

Przewleka ją ufnie i celnie           

Przez zasłuchane ucho igielne 

Cebulki nad podziw cerkiewnej

W samym pępku świata             

Są dzisiaj Bieszczady   

Zostawiają w mym sercu 

Serdecznie zielone ślady

 Warto było                   

Tu przyjechać          

Bania z poezją               

To jest małe piwo

Bieszczady 2002

Bieszczady 2003

Z kroniki żałobnej:

Andrzej Nowak - muzyk, pianista 
przeżywszy lat 73, zmarł nagle dnia 

17 sierpnia 2015 roku.

Andrzej Nowak
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Jan Nowicki

fot: B. Kucharek

Krucha rzecz

Lata przełomów - rzeczą kruchą.
Ci po przełomach, na chustecze wiążą
Supeł pamięci, opryskany juchą
Z brzytwy Van Gogha. Ciekawe - czy zdążą!

Tym  średnio starym - pozatykać uszy, 
Przed głupią często - grą z czasem!   
Szmirą okaleczeń. Śmiercią pod obcasem.

B ólem żałośnie, ukrytym w nawiasie. 
Przyjściem - za wczesnym.            
Wyjściem - po niewczasie,

Śmieszni, czekają na kolejną miłość.
Za młodą - zbyt młodą.
Na mariaż źródła - ze zmąconą wodą.

Ci  średnio młodzi, podążą złym wątkiem. 
Naiwna nadzieja - raz pełznie, raz wzlata.  
Nad szarym środkiem, mylonym z początkiem. 
Pogubieni w mroku - chociaż bliżsi światła

Lizać będą rany - wstydliwie, ukradkiem. 
Językiem spierzchłym, spuchniętym od blizny. 
1 nikt nie pomyśli, że dziewczyna już śni, 
Piękny sen - bez niego. Sen - końca mężczyzny.

 Różne myśli przychodzą do głowy starzejącemu się mężczyźnie. W pierwszej kolejności 
ta, że zamiast powiedzieć o sobie - „jestem stary”, mówi łagodniej - „starzeję się”. Po to, 
aby wiadomy finał odsunąć możliwie najdalej.

 Jednym ze sposobów żeby się nie dać polega na tym, że często epatujemy bliźnich 
nadmierną powagą i znajomością życia, z której rodzą się czasem reprymendy udzielane 
innym. Najbardziej tym, którym się zazdrości.

 W przypadku starca, słyszę w tym miejscu kazanie wygłaszane „średnio staremu”. 
Podejrzewam, że z tego źródła właśnie wypływają kruche tezy - „kruchej rzeczy”.

 Mógłbym dodać więcej do tego. Nie wypada jednak. Delikatności nie wystarcza 
dyskrecja. Dyskrecja tak naprawdę oczekuje milczenia. A że przez to jest jeszcze 
smutniej!...

Mój Boże. Dorosły facet, oznacza umiejętność pogodzenia się z każdą klęską.       
Naiwni kojarzą to - z charakterem.

Agacie Adam
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