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Żaczek

Andrzej Sikorowski

OKNO NA PLANTY (45)
Akademik
Studia zacząłem w 1967 roku. Cóż to była za radość
i satysfakcja wejść do elitarnego towarzystwa, mieć tę
czarną legitymację zaświadczającą o przynależności do
społeczności Uniwersytetu Jagiellońskiego. O aspekcie
materialnym nie wspominam, wszak za przejazd
tramwajem płaciłem 20 groszy, miałem ulgi w studenckich
klubach. Po marcu 1968 roku obnosiłem z dumą białą
czapkę z niebieskim otokiem chociaż polityczne podłoże
zamieszek było dla mnie nie do końca jasne. Wreszcie
fot: B. Zimowski
akademik. Urodzony w Krakowie, mieszkający w rodzinnych pieleszach, zacząłem dzielić
czas między wspomniany matecznik, a dom studencki, który na pięć lat stał się drugim
domem. Na pytanie „dokąd idziesz“ odpowiadałem „do akademika“ i to załatwiało sprawę.
W akademiku bowiem przygotowywałem się do egzaminów, piłem algierskie wina Gelala
i Fatima, paliłem Sporty sprzedawane w dziesiątkach, tańczyłem na dyskotekach,
oglądałem niezliczone programy artystyczne jakich w lokalnych klubach nie brakowało.
Pragnę dodać, że ten akademik miał jedną jeszcze kardynalną zaletę - był żeński. To były
czasy akademikowych legend, wieloletnich waletów czyli ludzi mieszkających kątem, do
uzyskania dyplomu nikt się nie spieszył, urlop dziekański przedłużał czas rozkosznej
beztroski. A powroty ze świąt wszelakich, wałówka przywożona z domu zastępująca na
chwilę chleb z masłem i musztardą /do dziś kocham/, a przemycanie panów przez pilnie
strzeżoną portiernię. Dzisiejszy wyścig po tytuł, etat, społeczność akademicką
zdezintegrował całkowicie. Oni widzą w kolegach rywali a nie współbiesiadników.
Nie oceniam, nie twierdzę że tego nie pochwalam. Wiem jedno, dzisiaj nie podjąłbym
wyzwania któremu na imię studia wyższe.
Nie ze względu na wiek. Przecież na piąte piętro w Żaku jeszcze bym się wspiął.
Oficjalnie ogłaszam, że gazeta "Vis a Vis", jej redakcja i obsada to "towarzystwo
wzajemnej adoracji". Nikt z zewnątrz w niej nic nie wydrukuje, nawet jeśli ma
dziennikarskie, humanistyczne wyksztalcenie i dorobek fotograficzny.
Jednoosobowa redakcja w postaci postkomunistycznego emerytowanego
"profesora geografii" pana Kucharka (…) nie przepuszcza żadnych tekstów poza
tekstami promującymi lewicowe środowisko artystyczne Krakowa. Pomaga mu
swoim składem i dofinansowaniem lewicowy fotograf i pseudografik pan Zimowski.
Proponuję bojkot tej pseudogazety i zmianę jej redakcji. Koniec i bomba, a kto
czyta(ł) ten trąba. Z poważaniem. AD
Wydawca: Andrzej Dyga, andrzej.dyga@ma.krakow.pl
Bogusław Kucharek, b_kucharek@interia.pl
Skład i współpraca: Bogdan Zimowski
Korekta Andrzej Banaś

Kontakt: Półeczka Vis a Vis,
www.zvis.pl
www.visavis.altervista.org

Najstarszy krakowski akademik ma 90 lat.
Jego powstanie miało uświetnić 50-lecie
Towarzystwa Bratniej Pomocy Uczniów UJ.
Złoty Jubileusz „Bratniaka” miał przypaść
na 1916r. Pierwsza wojna światowa opóźniła
te działania i stanął przy Oleandrach
w 1926r. dokładnie w miejscu, skąd 4
sierpnia 1914 r. wyruszyła Pierwsza
Kadrowa do Kongresówki. Zaprojektował
W trakcie budowy rok 1926
go bezinteresownie – znany architekt, inż.
Wacław Krzyżanowski. W 1923 r. powołano
komitet obywatelski budowy pod
protektoratem ks. Adama Sapiechy, bpa
krakowskiego, i prof. Jana Łosia, rektora
UJ. 16 listopada 1924 r. w obecności
marszałka Józefa Piłsudskiego położono
kamień węgielny, a w październiku 1926 r.
oddano pierwszą część domu – skrzydło
wschodnie. Budowa trwała do 1939 roku;
efektem był pięciokondygnacyjny gmach z
Lata 70-te.
319 pokojami dla 648 mieszkańców.
W latach 60 -tych dobudowano doń skrzydło”Nowego żaczka”. Nazwę „Żaczek” otrzymał
akademik w 1948r. W „Żaczku” powstały i prowadzą ożywioną działalność znane
instytucje studenckie: najstarszy w kraju Klub studencki „Nowy Żaczek” i najstarszy Sąd
Koleżeński w organizacji studenckiej. Klub „Żaczek” działał początkowo na parterze
wzdłuż ul. Oleandry, a po dobudowaniu nowego skrzydła wschodniego, na jego parter
przeniósł się klub i przyjął nazwę „Nowy Żaczek”. W krakowskim „Nowym Żaczku”
powstały „Spotkania z balladą”, prowadzone przez Marka Pacułę i Krzysztofa Maternę,
potem w TVP przez Jerzego Stuhra i Bogusława Sobczuka. Można tu było posłuchać Jacka
Kaczmarskiego, Przemysława Gintrowskiego. Wcześniej powstał tu jazz club, a w nim
„Old Metropolitan Band”. Tu debiutował Jacek Zieliński ze „Skaldów”, śpiewała Ewa
Demarczyk.
W „Żaczku” działa także klub „Rotunda”- znany z prężnej działalności filmowej. Istniał
tutaj dyskusyjny Klub Sztuki Filmowej, Klub Małej Formy Filmowej pod Patronatem
studia SE-MA-FOR, pracownia
filmowa
. Dawni i nowi mieszkańcy
Gł. wejście
Klub
„Żaczka” spotykają się co roku u
Paulinów na Skałce,
w trakcie
Rotunda
Mszy św. odprawianej za dusze
zmarłych „żaczkowiczów”.
Przy DS. „Żaczek” istnieje
Stowarzyszenie Mieszkańców
„Żaczka”.
Informacja na podstawie artykułu
Leszka Wołosiuka opublikowanym
w „Gościu Niedzielnym”
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XI

Adam Kawa

Ryszard Szociński

Przeszłość jak wierny pies idzie za tobą,
scena z fragmentu ceramiki greckiej,
w cieniu portyku dialog z Diogenesem
przemienił w obłok

- pójdę chyba na Żubracze
i gorzko zapłaczę

czas teraźniejszy. Sen o sen się potknął
i zima nagle zmieniła się w jesień,
jabłkiem pachniały sonety i wrzesień
przystanął obok

fot. B. Kucharek

XII

czasu przeszłego. Czas o czas się potknął,
śnieżyca kwiatów przygięła czereśnie,
przygasł jak świeczka dialog z Diogenesem,
gdy czasu obłok...

na Wetlinie kamień został
z cudnej mej świątyni
siadłem przy nim – on zapłakał
oni są już inni

fot: B. Kucharek

Z tomiku „Jako Ptaki Bieszczadu”

Odnaleźć w słowie to uspokojenie,
którym oddycha bór wśród mgieł po deszczu,
w kropli na liściu odbija się wieczór
i w strofie ciemnej.

wędrowanie
a gdy nie mogłem dalej
objąłem jawor
który mieszał chmury
i usłyszałem
Jam Jest

Między słowami odkryć nowe ziemie

pijąc
nachyliłem się nad potokiem
wyszemrał
Jam Jest

i galaktyki jasne pośród wersów,
wszechświat przeczuwać w mitach dawnych Greków
i w strofie ciemnej.

uczucie nagle przerasta człowieka.
Jak taką miłość zatrzymać w sonetach.

- pójdę chyba na Żubracze
i gorzko zapłaczę
poszedł Stary na Żubracze
i płacze
i płacze

Patrz, co wyprawia z nami filozofia,
gorzka jak piołun, lecz jak jej nie kochać.

Znów apollińskie z dionizyjskim we mnie,
lśni blaskiem mrocznym jak bramy Hadesu,
gdy żonę wzrokiem uśmierca Orfeusz,
a w strofie ciemnej

cerkwi nie ma
ludzi nie ma
lipy kwiatem płaczą
już mnie chyba nie zobaczą
nie zobaczą

siedząc na zwalonej kłodzie
dojrzałem dwie wilcze lampy
mówiły
Jam Jest

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

w koronach drzew
zobaczyłem wiatr
mówił
Jam Jest
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Zbigniew Bajka
Moje podwórko
Moje podwórko to przez ponad 7 lat tzw. studnia w II Domu
Studenckim UJ „Żaczek”, czyli wewnętrzny dziedziniec
czworoboku akademika, w którym - w porywach - mieszkało
nawet ponad 1300 osób. Nigdy nie dane mi było mieszkać
w pokoju, którego okna wychodziły na ową „studnię”,
z moich pokoi miałem widok na Jagiellonkę (244), Muzeum
Narodowe (699), a najdłużej na Błonia (307 i przede
wszystkim 100a). Wewnętrzny dziedziniec był jednak dla
mnie ważny jak dla wszystkich mieszkańców, przybyłych do
fot. B. Kucharek
Krakowa po naukę – ze Śląska, Podkarpacia, Kielecczyzny
i oczywiście Małopolski. Tędy wędrowało się trzy razy dziennie do stołówki nr 13, tędy
przechodziło się do klubu Stary Żaczek, a okresowo nawet tędy szło się na portiernię usytuowaną obok przejścia do nowego skrzydła Domu i klubu Nowy Żaczek.
Żaczkowa studnia była miejscem wielu różnych imprez. Tu w okresie wiosenno-letnim, a
zwłaszcza w czasie Juwenaliów odbywały się różne zawody, tu obwieszczano różne
zwycięstwa w konkursach, tu wreszcie koronowany był - na specjalnym podeście - na Króla
Waletów - Jan Buszek - kierownik administracyjny II DS-u i wielki przyjaciel studentów.
Studnia zmieniała się wówczas w amfiteatr, a w każdym oknie i na narożnych wewnętrznych
balkonach wisiało setki widzów. Ich okrzyki zwielokrotnione były przez specyficzną
akustykę - ściany wzmacniały wszystkie okrzyki. Szczególnie dawało się to odczuć w
okresie sesji. Kiedy zdawało się najtrudniejsze egzaminy - w porze przedwieczornej otwierały się wszystkie okna do studni i słychać było jeden wielki ryk. Po kilku, czasem
kilkunastu minutach wrzawa opadała, okna się zamykały, a studenci wracali do nauki.
Nazywaliśmy te chwile wycia „kwadransem seksualnym”, nikt nie pamiętał skąd się wzięła
taka tradycja rozładowania napięcia przez krzyk, ale - dopóki mieszkałem w Żaczku - tego
rodzaju obyczaj kultywowano w czasie każdej sesji egzaminacyjnej.
Z Żaczkowej studni wchodziło się do kotłowni, która ogrzewała akademik i Rotundę.
Pomnę w czerwcu roku bodaj 1967, w czasie sesji pewien student chemii (miał na imię
Sławek) nie zaliczył kolejnych dwóch egzaminów i postanowił skończyć z sobą. Wymyślił
sobie, że wyjdzie po klamrach na komin kotłowni (nieczynnej wówczas), zawiesi pasek i
skoczy w czeluść komina. Tak się też stało, tyle, że pasek się zerwał a Sławek wpadł do
komina. Leciał w dół. Obijał się o klamry wewnętrzne, w końcu wpadł do pieca, gdzie leżała
gruba warstwa miękkiego popiołu. Jak wyczołgał się z pieca - Bóg raczy wiedzieć, prawdą
jest, że usmolony i pokrwawiony wydostał się z kotłowni i dotarł do portierni. Obudzony
stukaniem portier pan Górka widząc taką zjawę zemdlał (a człowiek był sercowy). Wezwany
na pomoc lekarz dyżurujący na stałe w akademiku, (ginekolog zresztą) Daniel Swędzioł, nie
wiedział kogo ratować - Sławka pokrwawionego, czy zemdlonego portiera.
Z podworcem tym wiąże się wiele wspomnień, jak choćby tajemnicze stopy na murze.
W pewną noc początkującą Juwenalia (rok był bodaj 1965) na murze nad wejściem do
stołówki pojawiły się ślady stóp odbite białym wapnem. Prowadziły po pionowej ścianie aż
na piąte piętro do tzw. jaskółki, gdzie kończyły się na małym balkoniku z poręczą.
W kolejnych miesiącach i latach słyszałem na ten temat wiele opowieści. Także
fantastycznych. Pora więc opowiedzieć jak było naprawdę. Oto przygotowywaliśmy się całą
grupą do juwenaliowego Sejmu Elekcyjnego na Błoniach (nie taję, iż był to mój pomysł), na
którym zwykle wybierano Seniora Bursy. Szyliśmy stroje, porządkowali różne akcesoria

sejmowe, szlifowali scenariusz. Po północy (a noc majowa krótka) ktoś wpadł na pomysł,
aby zadzierzystemu portierowi Andrzejowi A. (który akurat miał służbę) zrobić kawał. Ktoś
skoczył na budowę hotelu Cracovia i przyniósł wiadro płynnego wapna. Bodaj to Jacek J.
(Jopowicz), który był „wspinaczkowcem”, zawiesił przy pomocy innego Jacka D.
(Dubrawskiego) kilka lin na górnym balkoniku, tzw. jaskółki. Na jednej zjeżdżał, inna była
asekuracyjną, na trzeciej spuszczano wiadro z wapnem. Jacek maczał „wibramy” i odbijał je
noskami do góry; stwarzał wrażenie jakby ktoś szedł po pionowej ścianie. Rozwidniało się,
gdy Jacek odbił ostatnie „stopy” w okolicach portierni. Prowadzone śledztwo nie ujawniło
wtenczas sprawców. Bardzo ciekaw „kto to zrobił?” był zwłaszcza portier A. Myśleliśmy, że
z czasem ślady znikną, ale one jakoś się zakonserwowały i dopiero pod koniec lat 70.
zamalowano je w czasie kolejnego remontu. Obok mnie w „spisku” uczestniczył jeszcze
Tadek Ryłko, późniejszy dziennikarz telewizyjny; byli to moi współpracownicy w Radzie
Samorządu, w której byłem przez całe studia, kolejno pełniłem funkcje szefa komisji
informacji, wiceprezesa i na koniec - przez dwie kadencje - prezesa Rady Samorządu II DS.
UJ Żaczek. Zrobienie owego kawału było możliwe m.in. dlatego, że przygotowywaliśmy go
w pokoju na parterze, od studni i mogliśmy wychodzić nie budząc portiera. Portiernia
mieściła się wówczas - przez bodaj dwa lata - od strony Nowego Żaczka, a wejście było ze
„studni”.
Żaczek był miejscem magicznym, a jego mieszkańcy pochodzili spoza Krakowa.
Ja należałem do grupy nielicznych, którzy znali Kraków, przyjechałem tu bowiem kilka lat
wcześniej, chodziłem tu do liceum i zdawałem maturę. Ale rodzinnie należałem do silnej
grupy kieleckiej, która wydała wielu dzisiejszych profesorów Uniwersytetu, ale także wielu
oryginałów, jak choćby słynny Jan Kazimierz Feliks Wrona z Samsonowa powiat Kielce
(obecnie we Francji), o których pamiętają starzy mieszkańcy Żaczka. Kiedy rozpoczynałem
studia nie było zwyczaju spoufalania się ze starszymi kolegami. Niektórym nawet
mówiliśmy przez „pan”. Za to pod koniec lat 60. była już pełna fraternizacja. Dlatego do dziś
pamiętam jak cieszyły mnie (początkującego beana) rozmowy z ówczesnym szefem
samorządu Leszkiem Aleksandrem Moczulskim (zwanym Maczalinem lub Suwalskim),
jego kolegą z polonistyki Maćkiem Szumowskim, bezkompromisowym redaktorem
Zbyszkiem Święchem, przemykającym się do klubu by poćwiczyć na pianinie - Leszkiem
Długoszem, sympatycznym Bułgarem Bojanem Biołczewem (dziś rektorem Uniwersytetu
Sofijskiego im. Klimenta Ohrydzkiego) i wieloma, wieloma innymi kolegami z naszej
BURSY. W początkach mojego mieszkania w Żaczku mieszkali także studenci innych
uczelni, m.in. naprzeciwko mnie na III piętrze mieszkał Zbyszek Regucki. Była także mała
grupka „plastyków” z ASP; zapamiętałem m.innymi Jurka Woziwodzkiego (poźniejszego
szefa ZPAP-u), Mariana Paciorka (dzisiaj profesora ASP) i - nieżyjącego już - Rafała
Lisowicza, zaprzyjaźnionego z Teatrzykiem „Hefajstos”. Przed moim przyjściem do
Żaczka, mieszkał w nim także mój brat – Janusz, student ASP, który jest autorem znanego
portretu „Jana Buszka w gronostajach”. Za te gronostaje dostałem - jako pomysłodawca
obrazu - reprymendę od JM Rektora Klimaszewskiego.
Na swój sposób podwórko to przypominało starożytną agorę - miejsce spotkań i dyskusji, tu
przecinały się ścieżki mieszkańców oraz tych, którzy ich odwiedzali. A był wówczas Żaczek
najważniejszym domem studenckim w Krakowie, w tych latach zarówno DOM jak i jego
KLUB zdobywały pierwsze miejsca w konkursach ogólnokrajowych. Myślę, że warto by
historię tamtych dni zachować dla potomności. Być może uczyni to Klub Byłych
Mieszkańców DS.-u Żaczek, który ma powstać jesienią tego roku.
P.S. Z tego co wiem jestem jedynym prezesem samorządu „Żaczka”, urzędującym przez
praktycznie dwa lata (od pocz. 1967 roku do końca października 1968). Przede mną byli:
Zbigniew Bąk, Adam Puszkar, Artur Bober, Hołyś, wcześniej nieco Leszek Moczulski, a
następna kadencję po mnie Jurek Bubik.
Tekst w końcu nie wysłany na konkurs
Gazety Wyborczej / Gazety w Krakowie w roku 2004.
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Ladislav Volko
Liścik z Bratysławy nr. 16
Ustawienie planet i gwiazd, sił kosmicznych w latach 60-tych
doprowadziło do wielkiego szału Wschodu i Zachodu. Dwa
bloki stojące ideologicznie przeciwko siebie znalazły się na
jednej platformie - młodzież przestała kochać establishment i
postanowiła pokazać, że ją interesuje inne życie. Wolność,
nowe formy współżycia, kolorowość, na uniwersytetach
realne osobowości. A w tym wspaniałym świecie, w mojej rodzinnej Czechosłowacji doszło
do odwilży, tak daleko. że sami jej protagoniści nie chcieli wierzyć, że aż tak lekko i bez
większych oporów można otwarcie mówić i działać. Sceptycy mówili, że to długo nie
potrwa i mieli rację. Na nowo powstawały staro - nowe, do tej pory, burżuazyjne nauki, jak
na przykład socjologia. Na Uniwersytecie Komeńskiego profesor Andrej Siracký, który lat
parę wstecz ją „zamykał“ teraz przekonał towarzyszy w Komitecie Centralnym, że
socjologia marksistowska jest jak najbardziej potrzebna do budowania rozwiniętego
społeczeństwa socjalistycznego. A Polacy mają socjologię na wysokim poziomie, jesteśmy
w jednym obozie, trzeba, żeby nam podali pomocną rękę. I tak po roku studiów na
Uniwersytecie Komeńskiego w Bratysławie, po egzaminach kwalifikacyjnych 4 młodych
Słowaków ruszyło do Krakowa, jak również 2 Czechów i 2 Czeszki z Uniwersytetu Karola
w Pradze. Najazd kompletny a był to rok 1966. I...Żaczek. Pierwsze spotkanie nie było
najweselsze, bowiem nasze akademiki były w tym czasie na wyższym poziomie
i oczekiwaliśmy, że jako studenci zagraniczni będziemy traktowani trochę inaczej. Nic z
tego - „przyszli Czesi, zaopiekuję się nimi“ - powiedzał ktoś przy portierni. „Jesteśmy
Słowakami“ – powiedziałem. „Nieważne, wszystko jedno, Czech, Słowak.“ - powiedział
ten ktoś. Mały pokój dla czterech z dwoma podwójnymi żelaznymi łóżkami w Starym
Żaczku. Jedzenie dla nas, hm...przyzwyczailiśmy się, ale długo mi nie smakowały zimne
zupy i buraki czerwone na gorąco. Za to po pewnym czasie przepadałem za parzoną
w małym czajniczku herbatą, u nas tego nie było, i ulubionym alkoholem tych czasów był
Jarzębiak na zmianę z Żytnią, chociaż Wyborowa też od czasu do czasu poprawiała humor.
Myśmy przywozili wina słowackie i celnicy w Chyżnem, którędy przyjeżdżałem do Polski,
zamykali oczy. Po roku, polskich celników interesowała słowacka i czeska prasa - u nas
bardziej otwarta niż w Polsce, a po ´68 znów naszych celników interesowała polska prasa,
zabierali nawet Trybuny Ludu. „Dziwny jest ten świat“ – jak śpiewal Niemen. Na drugim
chyba roku zaproponowano mi dwuosobowy pokój w Nowym Żaczku, ale pod warunkiem,
że moim kolegą będzie student z byłego belgijskiego Konga, bo z Polaków nikt z nim nie
chciał mieszkać. Nie wahałem się, poduczę się angielskiego. Joe Njamuka, bo tak się mój
kolega nazywał, mówił po francusku, pochodził z najwyższych warstw i średnią szkołę
ukończył w Paryżu korzystając z „asystencji“ własnego opiekuna i kierowcy, który go
codziennie woził do szkoły. Zaprzyjaźniliśmy się a ponieważ Joe wstawał rano o 6-tej,
przynosił mi śniadanie aż do momentu, kiedy zawistni bracia Polacy poczęli szerzyć
informację, że Laco ma swojego „czarnucha“. Trochę potrwało dopóki nie wytłumaczyłem
Joemu, że gdybym ja wstawał tak wcześnie jak on, też bym mu przynosił śniadanie. Joe poza
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tym, że był bardzo dobrym studentem, również lubil gotować a zazwyczaj w piątek albo
w sobotę urządzał afrykańskie spotkania, gdzie oprócz paru miłych, białej płci dziewczyn,
jedynym białym byłem ja. Dopóki się przyzwyczaiłem, czułem się tak, jak moi afrykańscy
koledzy na codzień, w morzu białych kolegów. Miałem wśród nich dużo przyjaciół i nie raz
odgrywałem rolę przyjaciela ich przyjaciółek jak przyszła ta druga, poważniejsza
znajomość. „Dziwny jest ten świat.“- jak śpiewał Niemen. Nie chcę, ale muszę: chyba na
drugim roku przyjechał na wizytację towarzysz z Ambasady z Warszawy, żeby na własne
uszy i oczy usłyszeć i zobaczyć czy naprawdę jesteśmy tacy dobrzy studenci, jak czytuje ze
sprawozdań, które wysyłamy do niego. Po całym dniu jego uporczywej pracy, spotkanie
z nim przebiegało dobrze. Chwalił nas, że jesteśmy najlepszą grupą studentów
zagranicznych na UJocie, ale, drodzy moi, powiedział, wolę żebyście się upili - no i nie
żeńcie się tutaj, nie nie żeńcie...proszę was... Wieczorem, posłuchaliśmy go i
postanowiliśmy wypić za jego i nasze zdrowie. Wszystkiego było za dużo, włącznie z wódką
i urządzeniem , w dodatku, nie naszego pokoju w Nowym Żaczku. Kolega, do którego pokój
należał był ze swoją narzeczoną w Filharmonii i jak wrócił, nie wierzył, że to jest jego pokój,
bowiem oprócz dwóch pijanych facetów leżących na łóżkach bez materaców i pustej
biblioteczki niczego w pokoju nie było - w totalnym oszołomieniu powyrzucaliśmy wszytko
na przepiękną żeloną trawkę przed akademik. Po jego wezwaniu, przyszła delegacja Rady
Samorządu na czele z prezesem Zbigniewem Bajką i ku naszemu ździwieniu nie chcieli się
napić. Sąd koleżeński orzekł (nie poszliśmy, wstydziliśmy się), dwa lata w zawieszeniu i
ogłoszenie we wszytkich radiowęzłach akademików UJ. Po ogłoszeniu zostaliśmy
sławnymi i mówiono do nas „nasze Słowaki“. Prof. Kwaśniewicz, szef socjologii na UJ, nie
zgłosił incydentu do Ambasady. Jan Buszek, kierownik administracyjny Żaczka, nas nawet
nie zaprosił...na herbatę, tylko po czasie zapytał – to co, smakowało?! „Dziwny jest ten
świat“ – jak śpiewa Niemen. Część druga - o kulturze studenckiej w Żaczku i okolicach,
w liściku następnym. A właściwe, ten liścik, to też o kulturze studenckiej.

Z kroniki żałobnej:
Kazimierz Machowina
W dniu 14 września 2015 roku
odszedł od nas Kazimierz Machowina
artysta malarz i poeta.
Ukończył ASP w pracowni prof.
Emila Krchy. W czasie studiów
związany z kabaretem „Zdrój Jana”.
Współtwórca teatrzyku „Lornetka”
przy ZPAP w Krakowie.
Rodzinie zmarłego składamy szczere
wyrazy współczucia.
Redakcja
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Wit Jaworski
Kirkut w Milówce
Mirosławowi Miodońskiemu

Na kogo czekasz rdzewiejąca kłódko
Spowita żelaznym prętem furtki?
Ulicą „Kwiatów Polskich” mogę iść prosto
Koleiną polnej drogi - szlakiem furmanek
Na Sybirkę

fot. B. Kucharek

Gdy jednak skręcę w prawo
Na utwardzoną żwirem z Soły dróżkę
Trafię na biały kwadrat murów W jego cieniu pylące bodiaki
Pochylony wśród chaszczy tępo listny szczaw
W murawie odgarnę bezbronną wilżynę
Uderzę w serce kłódki
I wejdę w stepiejącą trawę by odnaleźć;
Kamyki imion własnych
Gwiazdnicę gajową, czosneczek pospolity
Jasnotę białą wespół z żałobnym bodziszkiem
Koniczynę pogiętą. Spojrzę w oko wróbla Czy mierzy w łąkowy groszek, piaskowce macew?
Za murem Szare Wzniesienia
Spadź słońca

Starość
Nie liczę już na przyszłe dni
I tak pozostanie tylko język dzieciństwa
Święte obrazki wypadłe spomiędzy stronic pierwszych książek
A może i stukot monety bitej o cegłę domu - widełki palców
Listki koniczyny ważące rosę
Z tomiku wierszy „Dąb”
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Kazimierz Machowina

Jarek Potocki
* * *
rozstrzeliwany na językach
pod murem obojętności
kneblowany spojrzeniami
karmiony gazetami
zarejestrowany w kartotece wyobraźni wydarzeń
pokazywany palcem przez urzędników dwunastej kategorii
w dziwnym urzędzie życia
śledzony przez bezosobowych strażników
kamienowany codziennie przez tłum
palony na stosie nietolerancji spojrzeń
wyrzucony na margines
dezintegruje się pozytywnie
przemykając ulicami naszego miasta
Józef K.
marzec 80

Do źródeł

Zdrowaś Mario
Żywice złote w rozciętych ranach
zastygają w głębokie blizny
oczy z bólu się zwężają
we łzach dłoń uniosła
przyniesiesz mi różu
na policzek
z tła anioły wyszły

Wodo z rzeki dzieciństwa
przyjdę tam i jak kiedyś
przyglądać będziemy się sobie.
napiję się z ciebie
a ty wodnika pod poduchę włożysz
jak kiedyś
głowę na włosów fali złożę
w dzień rosy
nie zabieraj lat

Jerzy Piątkowski

Paweł Leski
SONET.COM
NIE SERFOWAĆ MI W SIECI! SKOŃCZYŁEM JAK RAZ
CZATY, NEWSY I FORA Z DYSKURSEM ZAJADŁEM.
NA EKRANIE – CO PRZECIE JEST DUSZY ZWIERCIADŁEM,
JEST JEDYNIE TWÓJ PROFIL – CHOĆ ZDJĘCIE EN FACE.
JAK PIĘKNIE WYGLĄDASZ W „JOTPEGACH” WŁĄCZONYCH
W „ALBUMY” NA „ŚCIANIE”. PRZESYŁAM CI KWIATY
UŚMIECHY, SERDUSZKA – CZYM SMARTFON BOGATY
ZAPRASZAM CIĘ DZISIAJ…DO GRONA ZNAJOMYCH
ANDROID, CZY IPHONE, MÓJ WYBÓR JEST PROSTY
W WARSZAWIE, WROCŁAWIU, W ZAMOŚCIU CZY W ŁĘGU
CZY GÓRY, JEZIORA, CZY RZEKI, CZY MOSTY
W FB, TWITTERZE, CZY W GOOGLE PLUS KRĘGU
JA WCIĄŻ DEKLARUJĘ LAJKOWAĆ TWE POSTY
DOPÓKI SIŁ STARCZY…I PÓKI ZASIĘGU.

Przez ciernie biegnie, ludzka droga;
choć nam się ciągle gwiazd zachciewa.
Chcemy, gdzie Bóg - dla innych, nie ma Boga,
a tylko kosmos nas… olśniewa.
W cierpieniu nikną wątpliwości śmiertelny pot jest argumentem.
- Dla drugich, przejście do wieczności,
jest życia kresem, biologii sprawnym instrumentem.

Jest wielkim wrogiem bieli - w najlepszej ziemi mieszka;
z piastowskiej też korony jest królewicza Leszka.
Krążyła w średniowieczu - zaraza jej mocarna,
aż strach tę śmierć wymienić, więc mówmy - legendarna.
W oczach miewa węgielki … i źródłem jest tęsknoty;
w kosmosie jako dziura, budzi w nas siódme poty.
Skazana jest na czary - w paprociach śpi kamiennych
i ma charakter, który … nie jest też z tych - chwalebnych.
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Galeria Vis á Vis:
Andrzej Banaś
Gaba Herman - OBRAZY
SĄDARZ
Wskazufki som jasne
Ma bydź i bedzie
Jak karzom z ambony
Pszeciwnikuf sie osondzi

fot. B. Kucharek

OPERETKA

I ukaże sórowo
Pszy okazji
Tom całom ortografie
Terz do likfidacji

Niewidzialna ręka
To hasło pieśni
Odtwarzanej chóralnie
Każdego dnia
Bohaterski tenor

REALNOŚĆ

Już dawno

Teraz tu ma swój kąt,
Iwona Siwek - Front

Uzyskał oficjalnie
Czucie osłabło

Tytuł Widzialnej Mordy

Głęboka niewiara

Za zasługi na polu

Najsilniej do mnie milczy

Pomimo

Kiedy głupiec

Spadku popytu na bełkot

Co szkiełek opróżnił kilka

Podaż rośnie

Oko przymyka

I trudno odgadnąć

I narrację

Reakcję giełdy publicznej

Wczoraj jeszcze bełkotem zwaną

Wykrzykiwanej falsetem

Wygłasza jak w Biblii

Jeszcze trudniej typować

Mowa wasza nie tak

Tonację nowych arii

Nie tak

Komponowanych

Ogłuchła dzieweczka

Dla lirycznego tenora

A gawiedź słucha

Po zmianie chóru
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Andrzej Matusiak
MÓJ DAWNY KRAKÓW
MIASTO, LUDZIE, WYDARZENIA
na starej pocztówce i fotografii
oraz wspomnieniach” (40 )
Tym razem z racji moich innych zajęć, będzie mało czytania, a
więcej oglądania. Przedstawiam widoki, które już zniknęły z
krajobrazu Krakowa, a jedynie zachowały się na starych
fotografiach i widokówkach oraz w pamięci niektórych
krakowian. Pierwsza przedstawia zabudowania Krajowej
Wystawy Przemysłu Metalowego z 1904r. między ulicami
fot. B. Zimowski
Starowiślną i Wielopole, a na rogu z obecną ulicą Dietla.
Następna kartka pocztowa przedstawia
secesyjny budynek kawiarniano restauracyjny wybudowany w 1905r. przez
kupca Romana Drobnera, ojca późniejszego
znanego działacza socjalistycznego Bolesława
Drobnera. Kawiarnia przez krakowian została
nazwana „Drobnerionem” lub
„Drobnerówką”, mimo kilku oficjalnych
innych nazw funkcjonujących pod kolejnymi
jej właścicielami. Może kiedyś szerzej opiszę
jej historię. W 1959 r. rozpoczęto wyburzenie
budynku kawiarni, a w tym miejscu
wybudowano istniejący betonowy pawilon
Biura
Wystaw Artystycznych, znany nam jako popularny
„Bunkier”. Ciekawym jest, że zarówno budowa
pierwszego budynku,
jak i obecnego, przy
ich zupełnie
o d m i e n n y m
wyglądzie, wywołały
sporo krytyki i
polemik. Dla mnie,
budynki te mają się do
siebie jak wiotka
elegancka panienka z
zacnego krakowskiego domu do zwalistego budowniczego
.
Nowej Huty w kufajce i gumiakach.
Na kolejnej widokówce mamy pomnik Fryderyka Chopina,
kiedyś stojący na krakowskich Plantach, którego autorem był
poznański rzeźbiarz Władysław Marcinkowski. Brązowe
popiersie Chopina na granitowym cokole postawiono ok. 1888
roku za kościołem Reformatów na placyku przy ul.
Dunajewskiego, nieopodal zbiegu z ul. Garbarską. Z Plant
został zdemontowany w 1931r. podobno w celu stworzenia
większego dzieła, ale już tutaj nie wrócił. Postument i popiersie przechowuje Muzeum
Narodowe w Krakowie. Aktualnie podjęto inicjatywę by podobnie jak pomnik Rejtana,
kopia pomnika wróciła na swoje poprzednie miejsce. Prawdopodobnie ma to nastąpić już w
przyszłym roku. Miejmy nadzieję, że nie skończy się tylko na dobrych chęciach.

( 12 )
Potwory zwisowskie
podpatrzone przez Romana Wysogląda

Wyśniony świat
Kazimierza Machowiny
Jak długą, krętą, czasami naznaczoną
niedopowiedzeniami drogę należy przejść, by
z chłopca z Czarnkowa nad Notecią stać się pełną
gębą krakowianinem (z lekkim wskazaniem na
Nową Hutę).
Talent, zawziętość, nadzwyczajna pracowitość to wszystko naturalnie prawda, ale jak nie trafi się
w swój czas, odpowiednich kolegów jak i przede
wszystkim w pozytywny wir sztuki, która niepostrzeżenie wciąga w większości
przypadków powraca się tam, skąd się przywędrowało.
A poza tym nadzwyczajny profesor na ASP, w przypadku Machowiny niedoceniany
dzisiaj Emil Krcha.
Pewnie i bez niego Kazimierz zostałby artystą, ale to właśnie Emil Krcha oszlifował
Jego jedyny w swoim rodzaju talent.
Nie zamierzam się w tym krótkim tekście skupiać na artystycznych dokonaniach
Kazimierza: 46 wystaw indywidualnych, ponad 200 zbiorowych, uczenie „sztuki”, jakby
to się dało, tak dzieci jak i dorosłych, plus medal „Gloria Artis”.
Ale istniał wśród nas także „inny” Kazimierz Machowina, dusza każdego towarzystwa,
przeuroczy gawędziarz, współzałożyciel legendarnego, pierwszego „ Zdroju Jana”.
Banałem będzie stwierdzenie iż wrósł w Kraków, przecież w zasadzie może to każdy,
ale w przypadku Kazia jego „wsiąknięcie” polegało na zupełnie czymś innym.
Bywają osoby w Krakowie bez których miasto mogłoby spokojnie i z pocałowaniem
ręki się obejść i nawet nikt by nie zauważył ich czasowego szlifowania bruków w
Krakowie.
Zupełnie inaczej było z Machowiną. Gdy nie było go na ASP, w Rynku, na kolejnym
wernisażu na które zresztą chadzał niechętnie znaczyło, że albo pracuje, albo żyje.
W Jego przypadku była to nierozerwalna jedność, ale przecież każdy człowiek
przynajmniej raz na jakiś czas potrzebuje wyrwać się z mroków pracowni, sztalug,
szkicowników by porozmawiać o wyższości świata nieprzedstawionego nad życiem.
I nagle koło życia rozpoczęte w roku 1936 nad Notecią znalazło swój finał w Krakowie.
Nie byłby także poetą gdyby nie napisał w jednym ze swoich wierszy: „...świat ładu
zaprogramowany powyżej wszystkich technologii. Kochany świat. Wolny od
wykrzykników”.
Puenty nie będzie, chociaż w kilka dni po Jego śmierci spacerowałem po Krakowie.
Był jakiś inny, nie powiem pusty, ale…
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Krzysztof ( Kris ) Cedro
O Kazku…
Tak to już jest, że zwykle wydobywa się,
wychwala i docenia cechy, uczynki i efekty
pracy - także twórczej - tego, którego pośród
nas żywych, niestety już nie ma. Cóż…o
Kazku Modim vel Mące - bo takie miał ksywki
- można by napisać książkę, ale tu trzeba się
streszczać. - Kaziu miał w sobie tę bożą iskrę,
dzięki której, przy ogólnej doń sympatii
koleżeństwa i przyjaciół, dominował a nawet
szokował otoczenie. Jako wybitna
indywidualność o nieposkromionej
fot. B. Kucharek
osobowości był wręcz takim wzorcem do
naśladowania, tyle że nie do podrobienia. Jak malował, to z pasją podobną tej, jaką
przejawiał jego postimpresjonistyczny idol - Soutine „babrający” się w zwierzęcych
trzewiach. Idąc za jego przykładem, to Kazek zainspirował koleżeństwo w pracowni, by
„ożywić” malowaną martwą naturę łbem prawdziwe-go byka, jaki - ku dezaprobacie
profesora Krchy nazwanego, z tego powodu, w prasie…”Toreadorem” - przywieźliśmy do
Akademii z miejskiego szlachtuza. Ciekawe, że do chwili kiedy łeb zaczął cuchnąć, żadne
arcydzieło wtedy z tego nie powstało. Nie każdy tak, jak Modi - w stroju mima Marcela
Marceau - ośmieliłby się, podczas karnawałowego balu w „Krzysztoforach”, zatrzasnąć
prorektorowi Sternowi maskującą go przyłbicę rycerskiego hełmu, doprowadzając go do
ataku klaustrofobii, tak że aż trzeba było wzywać ślusarza, żeby delikwenta z potrzasku
uwolnił. Nie każdy potrafił w barze „Mały”, na rogu Urzędniczej, iść w zawody za kufel
piwa, o fakty i daty historyczne, z niejakim Mieciem Kalipso – emerytowanym
nauczycielem i znawcą przedmiotu, a zarazem moczymordą z domu starców, z którym
Kazek zawsze wygrywał. Któż inny doszedłby „przy kielichu” do takiej poufałości z prof.
Bocheńskim, by zgodnie z umową, przystąpić do semestralnego egzaminu z filozofii,
z jednym tylko słowem powitania - Baśka! - imieniem flamy profesora, co miało skutkować
automatycznym zaliczeniem. To, że profesor nie pomny obietnicy wywalił go na zbity łeb
ze słowami - Co mi tu pan, panie Machowina, jakieś kabarety odstawia! - to już inna
sprawa. A w kabarecie „Zdrój Jana”, w piwnicy ASP „Pod Ręką” (lata 1962-63 – patrz
gazetka „Vis a Vis” nr 11 z listopada 2014 r), Mąka błyszczał, jak prawdziwa gwiazda i to aż
w dwóch rolach – Pierrota i wróżki Fallady, kiedy to przy stonowanych dźwiękach trąbki
Tomka Stańki usypiał żywego koguta, uprowadzonego z Kleparza, który w końcu,
podobnie jak mięsiwo z byczego karku, wylądował w garnku u dozorcy Karasia....Kto o
tym jeszcze pamięta?...Ja na pewno, gdyż nie dość, że z Kazkiem znaliśmy się, jak łyse
konie od dwudziestego roku życia, mieszkając razem w niejednym wspólnym pokoju,
gdzie często, z braku herbaty, gasiliśmy pragnienie „jabcokiem”…Nie dość, że wzajemnie
poznaliśmy swe oddalone od siebie rodziny…Że w Czerwonej Wsi, w parafii księdza
proboszcza - jego wuja, poszukiwaliśmy ukrytego, ponoć, pod pałacem hrabiów
Chłapowskich, skarbu, jakiego ani Szkopy, ani czerwonoarmiejcy się nie dokopali.

październik 2015 | vis a vis │ 19

Znaleźliśmy tam tylko kopiec zgniłych kartofli z wielką ropuchą na szczycie i może gdyby
który się odważył dać tej żabiej księżniczce buzi, to kto wie?…Nie dość, że gardząc tępymi
żyletkami „Rawa lux” goliliśmy się, za kieszonkowe, u fryzjera…Że spędzaliśmy noce na
dworcu autobusowym szkicując śpiących tam bezdomnych meneli…Że z kultowego jazz
klubu „Helikon”, przy ulicy św. Marka, zwanego też… ”seksualnym pogotowiem”
wyrywaliśmy czasem te melomanki, które nad dźwięki fortepianowych strun
zdecydowanie przedkładały dźwięki łóżkowych sprężyn…Nie dość, że przez te sześć lat
machania pędzlem, dopóki nasze drogi życiowe się nie rozeszły, byliśmy, jak Wicek i Wacek,
to jeszcze naszych nazwisk nigdy nie wymieniano z osobna, tylko zawsze razem – Cedro i
Machowina…Machowina i...Cedro.
Niech Ci tam, Kaziu, ziemia lekką będzie. Do zobaczyska, przyjacielu!...Niebawem.

Rycerze okrągłego stolika

fot. W. Morek, montaż H. T. Kaiser
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Z CYKLU „TWARZE KRAKOWSKIEGO JAZZU” :

Adam Ziemianin

Ryszard Styła

fot: B. Kucharek

Kapliczka w Cisnej
Z dębowej beczki która jeszcze
Po piwie całkiem nie ostygła
Ale ma tam gdzie trzeba
Swoje klepki i skrzydła
Kapliczkę pobożną tworzą
Na chwałę nie tylko bożą
Ale i całych boskich Bieszczad
W środku Cisnej to czynią
A misja jej jawi się jako święta
Ona jest nieśmiałą podzięką
Za tych którym nie było lekko
I dla tych którym w czas zadumy
Ostrza bieszczadzkich noży miękną
Chrystus się wielce zafrasował
W tej beczce na czas wszelki
I nawet dał się w niej zamknąć
Jako ten syn boski i człowieczy
Na boskość swą mrużąc powieki
fot: L. Pizło

fot: B. Kucharek

Ale czego się nie robi
Dla bieszczadzkich
Druhów i zakapiorów
Aby trochę im pomóc
By do nieba Bieszczad
Zielonego od połonin
Choć trochę było bliżej
I to w każdy czas pogody
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Jan Nowicki

Szkoda słów.
Za firanką - jej twarz.
W bramie - stróż.
W garści - grosz.
Głupia łza.

fot: B. Kucharek

Szkoda słów
Baju, Baju.
Ble - ble. Ble - ble.
Krycha jutro,
Sprzeda - meble.
Chłop jej - skończył,
Na - odwyku.
„Kopnął wiadro".
I... po krzyku.
Szkoda - słów.
Jest marzenie, co gna,
Białą - mgłę,
W srebrny - nów.
Szkoda słów.
Ona wie.
Ona marzy - że gdzieś,
Dogna ją,
Cichy - szept.
Młodych wierzb.
Tylko trzeba - spalić ściany,
W nich krwawiła - z tylu ran,
Uciec z domu - bo sąsiadce,
Z rybich oczu - kapie tran,
Z tej ulicy - gdzie raz w roku,
Jedno życie, spływa z żył.
Krycha dzisiaj - niewyspana.
Bo u Krychy - znów ktoś był.

Ona wie.
Ona - wszystko to zna.
Szary świt.
Szary dzień.
Niemy - krzyk!
Muszę spalić - cztery ściany!
W nich doznałam - wielu ran!
Tu widziałam, jak do zlewu,
Rdzawą biedą - ścieka kran!
Trzeba zniknąć - z tej ulicy,
Uciec gdzieś. Choć - nie mam sił!
Ale Krycha - nie ucieknie.
Bo u Krychy - znów ktoś był.
Szkoda słów.
Na podłodze - jej twarz.
Pod rzęsami - zły cień.
A pod sercem - ten znak
Ona śpi.
Ona śpi.
Pierwszy raz - dobrym snem,
Mija - dzień.
Kończy się...
Zwykły - dzień.
Krycha - NIE!
Baju - Baju,
Ble - ble. Ble - ble.

Felek Naglicki. Kiedyś jeden z pierwszych Skaldów, teraz szanowany inżynier
mieszkający w Szwajcarii, mąż przemiłej Inez, przy kolejnej szklaneczce wsunął mi do ręki
kasetkę z muzyką, której nadał dumny tytuł - Pacyfik.
- Posłuchaj tego - powiedział, - Może Marcie nada się do jakiegoś filmu!
Muzyka była piękna. Ale kasetka spokojnie przeleżała w moim samochodzie rok, a może
dwa. Aż do momentu, kiedy w jakieś wakacje sięgnąłem po nią, żeby - swoim zwyczajem przesłuchać to znowu. Potem wpadłem na pomysł słów.
Muzyka Pacyfiku jest bardzo nastrojowa, łatwo wpadająca w ucho, powiedziałbym liryczna. Mnie zaś przyszło do głowy, aby zawrzeć w niej treść, raczej brutalną.
Jarmarczną. Z pogranicza miejskiego folkloru. I tak powstało - Szkoda słów.
Przeczytałem ją kiedyś kompozytorowi przy kawce i poprosiłem o ocenę. Felek
uśmiechnął się (co ci muzycy tak często się uśmiechają!) i nic nie powiedział. O czym
pomyślał - nie wiem. A chciałbym wiedzieć.
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