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fot: B. Zimowski

fot: B. Kucharek, W. Morek, B Zimowski
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Dla tych co już wytrzeźwieli i dla tych co jeszcze trzeźwieją po szaleństwach
sylwestrowej nocy, dla wygranych i przegranych, szczęśliwych w związkach i tych
samotnych, mądrych i głupich, bogatych i biednych, najlepsze noworoczne
życzenia, dystansu do świata i tolerancji dla innych. Żebyśmy w naszej ulubionej
kawiarence nie musieli samotnie pić kawy, każdy przy osobnym stoliku, bo
najgorszy kac to ten moralny. AD
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Andrzej Sikorowski

ks. Adam Boniecki

OKNO NA PLANTY (48)
Vademecum śmiertelnika
Wizyta u malarki
Wczoraj byłem u malarki
dom jak dom i drzwi jak drzwi
jak u innych puste garnki
i w kominie szary dym
jak u innych stara bieda
jak u innych w oknie kit
no i problem jak się nie dać
gdy nadciągnie tydzień zły
Ale za to na ścianach kwiaty
ze wszystkich świata łąk
a tuż obok koń pstrokaty
na nim przy szabli dumny ktoś
na martwych naturach ciasta
którym zapachu tylko brak
a wyżej podniebne miasto
jak ciemnozłoty ptak

fot: B. Zimowski

Wczoraj byłem u malarki
i już wiem dokładnie wiem
że najczęściej puste garnki
są dla życia tylko tłem
że się chowa stara bieda
i tężeje w oknie kit
znika problem jak się nie dać
i pytanie z kim się bić
Kiedy rosną na ścianach kwiaty
ze wszystkich świata łąk
galopuje koń pstrokaty
i wymachuje szablą ktoś
na martwych naturach ciasta
już się migdałów czuje smak
i fruwa podniebne miasto
po wszystkich moich snach

Tę piosenkę dedykuję Naszej Babie od rysunków, Iwonie Siwek Front, w której pracowni
można przeżyć ten szczególny rodzaj odjazdu od codzienności, obcując z jej sztuką.
Niech Jaśnie Babska wyobraźnia sprzyja nam w tych mało uduchowionych czasach.
Iwona jako artystycznego oręża nie używa środków którymi posługiwał się po mistrzowsku
jej niestety nieobecny już ojciec Marian Siwek. Inne czasy, inny sposób ekspresji, inny cel
wypowiedzi. Ale wzruszenia, jakim ulegamy pod wpływem rodzinnego talentu te same.
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

Trzeba doświadczyć śmierci, żeby naprawdę usłyszeć
przesłanie Ewangelii, czyli Dobrej Nowiny, że „życie się nie
fot: archiwum kończy, ale zmienia”.
Wciąż noszę w sobie śmierć tych, których kochałem: rodziców, innych bliskich ludzi.
Byli cząstką mego życia. Po ich odejściu świat jest inny i ja jestem inny. W miarę upływu
lat przybywa ich, a świat jest inny coraz bardziej. Z ich śmiercią i ja trochę umarłem. Czas
ran nie leczy, choć trzeba żyć jak przedtem, normalnie, nie na cmentarzach, ale między
żywymi. Śmierć tych, których kochamy, nas przemienia. Naukę Jezusa o
zmartwychwstaniu są zdolni przyjąć dopiero ci, którzy przeszli przez doświadczenie
śmierci tych, których kochali, własnej śmierci: un peu mourir.
Nad kim płaczesz? Nad tymi, co umarli, czy nad sobą? Nad sobą. Opłakując ich śmierć,
opłakujesz własne osamotnienie, własną dolę tego, który został. Własną śmierć. Bo ich
odejście to trochę (un peu) twoja własna śmierć.
Nieodwracalność. Niczego już się nie da naprawić, niczego odwołać, nie da się
powiedzieć tego, z powiedzeniem czego się zwlekało. Za późno na skąpioną - nie wiedzieć
czemu - czułość. Teraz niewykonane, niepowiedziane, nienaprawione trzeba nieść w sobie.
„Spieszmy się kochać ludzi...”. Kochać? Spieszmy się, żeby zdążyć powiedzieć o miłości.
Nie ma sensu tamtych niespełnień spychać na dno niepamięci. Prędzej czy później
wypłyną. Są gorzką prawdą o nas, a prawda o nas to pokora. Tak, nie było nas tam, gdzie
powinniśmy być. I nic tego nie zmieni.
Pierwsze słowa, które przez łzy wypowiedział młody Karol Wojtyła, kiedy wrócił
(z obiadem) do domu i zastał ojca bez życia, brzmiały: nie było mnie przy śmierci brata,
nie było mnie przy śmierci ojca.
„Wypadki nie zdarzają się innym” - głosiły w latach 70. napisy przy francuskich
autostradach. Poczucie, że „umierają inni”, towarzyszy młodości. Nawet choroba, nawet
otarcie się o śmierć nie wymusi (może co najwyżej na chwilę) refleksji: „mogłem to być ja”.
Pierwszym sygnałem, który do świadomości dociera, to odchodzenie „kolegów z naszej
klasy”. Potem już wystarcza prosty rachunek - chrzest dziecka i myśl: „na jego ślubie już
mnie nie będzie”. Planowane daty, np. zbudowania autostrady czy czegoś tam, i myśl: „ja
już tą autostradą jeździł nie będę”. Można o tym nie myśleć, można np. się zanurzyć w wir
zajęć, być intensywnie potrzebnym, można się „sprawdzać” tak czy siak i mruczeć do
siebie: „nie jest jeszcze tak źle”. Można też - radzę - zacząć selekcjonować: co ważne zatrzymywać, co pozorne, co tylko doraźne - odpuszczać.
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Zdarzyło mi się kiedyś w nocy wysłuchać we włoskiej telewizji długiej rozmowy
z księdzem, zakonnikiem, poetą, człowiekiem mediów, w ostatnich latach życia
pustelnikiem Davidem Marią Turoldo. Nic wtedy o nim nie wiedziałem. Z rozmowy
wynikało, choć wygląd na to nie wskazywał, że jest poważnie chory. Upłynęło od tej
rozmowy już kilkanaście lat (zmarł w 1992 r.), a ja doskonale pamiętam, jak mówił, że ze
swoją śmiercią trzeba się zaprzyjaźnić. Erem, noc i pogodny spokój, z jakim to mówił
- a było oczywiste, że mówi o sobie - zrobiły na mnie ogromne wrażenie.
Trzeba się zaprzyjaźniać ze swoją śmiercią. O tym był wiersz, który wtedy przeczytał, a
którego nigdy nie udało mi się znaleźć. Znalazłem inny jego trójwiersz: „Głęboka noc:
/ Boże spraw, że noc się skończy, / że już nie będzie Nocy”.
Śmierć wielkich ludzi. Wiedzieliśmy, że są. Często fizycznie dalecy, byli ważnymi
elementami świata. Ważni, choć tak dalecy, że niemal nierzeczywiści: Mahatma Gandhi,
Jan XXIII, Matka Teresa (widziałem ją z daleka raz czy dwa razy), Brat Roger (z którym kilkakrotnie siadałem do wspólnego posiłku, rozmawiałem i modliliśmy się razem),
Zbigniew Herbert (jedno spotkanie i dwie rozmowy telefoniczne) - przez śmierć stali się
jakby bliżsi. Wiedząc, że już ich nie będzie wśród żywych, staramy się szybko zbierać
wszystko, co można o nich wiedzieć. Często o różnych wspaniałych ludziach dowiadujemy
się dopiero, kiedy umierają. Zbieramy wszystko, choć nie wiemy, co z tego za kilka,
kilkanaście, kilkadziesiąt lat zostanie. Może być i tak, że ich bardzo intensywna obecność
za życia po śmierci rozpłynie się w nieuwadze i niepamięci potomnych. Ale nie dla nas.
Odejście tych, którzy zawsze (w granicach mego świadomego życia) byli, odejście
rodziców, kardynała Wyszyńskiego, księdza Bozowskiego, Jerzego Giedroycia, Jerzego
Turowicza, Jana Nowaka - Jeziorańskiego - przemieniło kształt mojego świata. Na zawsze.
ks. Adam Boniecki „ Abonent chwilowo nieosiągalny”
- Wydawnictwo WAM, Tygodnik Powszechny, 2015
- druk za zgodą Autora.

Poza ZVIS’em:

Iwona Siwek - Front
wystawa rysunków
„ Anielskie Opiekunki”
w ramach Festiwalu
„Anioł w Miasteczku”
Cafe „Pensjonat”, Lanckorona
12. 12. 2015 - 12. 01. 2016

fot: A. Dyga

Z OKAZJI
INAUGURACJI JUBILEUSZU
60-LECIA
PIWNICY POD BARANAMI,
Piwnica Pod Baranami
i
Barbara Płaszewska
zapraszają
na wieczór wspomnień i wernisaż
wystawy "Kadr za Kadrem" czyli
Czarny Anioł w obiektywie
TADEUSZA PŁASZEWSKIEGO
[1942-2010]

Poza ZVIS’em:

fot: A. Dyga

Wystawa Familijana 5 pokoleń
Galeria "Audialnia" Św. Tomasza 32
od 12 XII 2015 do 6 I 2016

fot: B. Zimowski
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Galeria Vis á Vis:

Jerzy Piątkowski

Wystawa
Kartek Świątecznych
Chłopcy
Chłopcy, nie mogą w życiu być naiwni,
więc trzeba sprawdzić, czy ona rzeczywiście
nosi stringi.
fot. B. Kucharek

- Teraz się szarpie, nie wiadomo o co, ze swoją koleżaką,
bo ta mi powiedziała, że to kłamstwo, a wpierw "siemanko".
Mama stwierdziła ... każda dziewczyna ma swoje sekrety,
nie mówi, dla kogo maluje usta, czerni powieki.
- Także paznokcie u rąk i nóg, lakieruje z małym wysiłkiem,
a chłopcy, są ponad to, nie tracą czasu, kopią piłkę.

Wisła
18 grudnia o 09:43 · Niepołomice

Wiesław Siekierski
Wisło, Wisło ... pokryta teraz, nienawiści lodem;
jesienno-zimowa, czemuż jesteś taka ?

Linia wzroku

- Z twojej toni dawałaś ... poza, lata chłodem,
srebrzyste płocie, złociste liny i karpie królewskie.
Brodziłem jak czapla, często na bosaka,
by mieć przynętę cenną ... na skok drapieżnika.

Gdzie te czasy, gdy człowiek z westchnieniem popatrzył na księżyc, na
srebrzyście lśniącą tarczę naturalnego satelity ziemskiego. Dziś już nikt nie
wzdycha, dziś każdego wzdyma. Każdy jest zimny jak głaz, przybity ciężarem
własnych trosk, ugięty pod nie najlżejszym żywotem i spogląda oczami
utkwionymi w spuszczonej głowie jedynie w dół, gdzie dostrzec może
najobfitsze produkty cywilizacji - śmieci.

Pływałem wpław z trudem, albo małą łodzią,
bo mnie wiodła fantazja, albo dorodne w mchu grzyby.
- Straszyłaś niosąc ścieki, brudy ... i powodzią,
ale zimą pozwalałaś patrzyć w głąb, jakby zza szyby.

Refleksja

Zatrzymaj na szuwarach ... i narosłych trawach
gorycz, która z miast spływa mijanych przez ciebie.
Spraw, aby nie rosła u moich przyjaciół obawa,
że ktoś ciebie przejmuje, jedynie dla siebie.

Czas biegnie szybko i nieubłaganie. W świeżo malowanym pokoju duży pająk
zdążył już usnuć pajęczynę, widomy znak , że wkrótce go już nie będzie.
Dostrzeżony bowiem, zostanie natychmiast ukatrupiony, a cały trud jego pracy
zniweczy miotła owinięta wilgotną gazą. Smutne, ale ani to czas, ani miejsce,
by snuć smętną nić pajęczyny.
Krótkie formy literackie z tomiku:”Wiatry i powiewy”,Kraków 1999
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Liścik z Bratysławy nr. 19
Liścik z Bratysławy tym razem będzie z Warszawy, bowiem
wasz korespodent jako ex prezes Słowackiego Centrum PEN
Clubu został zaproszony na Uroczyste zebranie w 90 rocznicę
powstania Polskiego PEN Clubu. Jest to już „dostojny pan“,
który wie co to życie. Historia Polskiego PEN Clubu należy do
świetlistych stron intelektualnej historii Polski. Ojcem –
założycielem był Stefan Żeromski. 14 maja 1925 odbył się w Paryżu III Światowy Kongres
w którym uczestniczyli reprezentanci przyszłego członka wielkiej międzynarodowej
rodziny Tadeusz Boy – Żeleński i Jarosław Iwaszkiewicz. A uroczysta inauguracja PEN
Clubu miała miejsce 12 czerwca 1925 na Zamku Królewskim. Już w sierpniu 1930 roku
Polskie centrum gościło Tomasza Manna a gospodarzem kongresu Światowego była
Warszawa. „Przewyższał poprzednie rozmachem organizacyjnym i liczbą uczestników.
Zgromadził, nie licząc gospodarzy, ponad setkę gości z 27 krajów, od Islandii do Chin.“ –
napisze później z okazji 50 lecia Polskiego PEN Clubu Jerzy Zagórski. Wielka to zasługa
jego prezesa Ferdynanda Goetela (1927 – 1933), który, dziś byśmy powiedzieli –
sprofesionalizował jego organizację. Ciekawą osobowością był jego dalszy prezes Jan
Parandowski, który nim kierował od 1933 roku do 1978 roku. Chociaż okupacja podczas
wojny uniemożliwiła jego działalność w kraju, PEN Club działał w latach 1939 – 1946
na emigracji w Londynie pod przewodnictwiem jego wiceprezes Marii Kuncewiczowej.
W 1947 roku ukonstytuował się już formalnie w kraju i wiceprezesami J. Parandowskiego
zostali Maria Dąbrowska i Jarosław Iwaszkiewicz. Po śmirci J. Parandowskiego prezesem
został Juliusz Żuławski (1978 – 1990), później Arthur Międzyrzecki (1991 – 1995), Jacek
Bocheński (1997 – 1999), Janusz Maciejewski (1999-2001), Władysław Bartoszewski
(2001 – 2010) a od roku 2010 do tej pory Polski PEN Club prowadzi Adam Pomorski.
Czechosłowacki PEN Club powstal o rok wcześniej w 1924 roku i jego ojciem założycielem był Karel Čapek. W Pradze obchodzono 90 lecie PEN Clubu, co nie było
zgodne z prawdą historyczną, bowiem dokumenty mówią o Czechosłowackim PEN Clubie
i nie istniała Republika Czeska ale Czechosłowacka. Musiałem ten błąd na oficialnym
spotkaniu w Pradze sprostować, ale uzgodniliśmy z Jirkem Dědečkem – prezesem
Czeskiego PEN Clubu, że stulecie będziemy obchodzić razem. Starszy brat nie zawsze
pamięta o młodszym. W Czechach i na Słowacji powstały samodzielne organizacje PENów
po zmianach politycznych w 1989 roku a tak zorganizowałem 25-lecie naszej organizacji
w 2014 roku na której uczestniczyli również prezesi PEN Clubów z sąsiadujących państw –
Czech, Polski, Ukrainy, Węgier i Austrii. Muszę również nadmienić, że jako dyrektor
Czechosłowackiego Ośrodka Kultury i Informacji zaprosiłem w 1992 roku delegację
słowackich pisarzy do Warszawy m.in. i pisarza i publicystę Jozefa Puškaša, który napisał
duży reportaż do Literárneho týždennika, gdzie zaistniał prezes Polskiego PEN Clubu
A. Międzyrzecki. Wracając do Uroczystego zebrania w Wielkiej Sali Zamku Królewskiego
7 grudnia o godzinie 12.00 trzeba powiedzieć, że jego role doceniły nowe władze centralne
z ramienia których wystąpił Wiceprezes rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa

Narodowego z otwartym przemówieniem o roli organizacji jak również o roli intelektualisty
we współczesności. W. Kolarski z kancelarii Prezydenta RP przedtem odczytał list
Prezydenta RP, a Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent M.St. Warszawy oceniła działalność
Polskiego PEN Clubu w kontekstach międzynarodowych jak i Stolicy. Głos zabrali i prezesi
najbliższych PEN Clubów – Jiří Dědeček z Pragi, Mikoła Riabczuk z Kijowa, ja jako ex
prezes Slowackiej organizacji a list przysłal Sascha Feuchert, wiceprezes Niemieckiego
PEN Clubu. Całość prowadzil Adam Pomorski, wspaniały współczesny prezes PEN Clubu i
pod koniec programu wręczał wspólnie z sekretarzem generalnym Anną Nasilowską
jubileuszowe nagrody dla tłumaczy literatury polskiej sponsorowane przez PZU, które
otrzymali: Renatas Schmidgall z Niemiec, Andrij Pawłyszyn z Ukrajiny i Andrej
Chadanowicz z Białorusi. Po części oficialnej miłe spotkania przy winku a wieczorem na
zaproszenie pani Prezydent M. st. Warszawy i przy dobrym jedzeniu. Wspominane były
dzieje i osobowości, przeszłość i przyszłość...literatury, jej ludzi, PEN Clubów i cywilizacji,
tej naszej europejskiej...
Na drugi dzień miałem swój wieczór witkacowsko-poetycki w Instytucie Słowackim na ul.
Krzywe Koło, który założyłem, odbudowałem i byłem jego pierwszym dyrektorem.
Wieczór nazwano: Ladislav Volko z poezją i Stanisławem Ignacym Witkiewiczem albo
Wariat i zakonnica z dwugłowym cielęciem w małym dworku na Orawskim Zamku.
Powtórzyłem swój referat z konferencii w Zakopanym w trochę witkacowskim-lepszym
tonie. Znawcom nie trzeba tłumaczyć że długa nazwa jest parafrazą nazw sztuk teatralnych
Mistrza a chodziło właśnie o spotkania Witkacego ze Słowacją a wcale ich nie było mało
(o czym pisałem w liściku nr.10/2015) a w dodatku jestem przekonany że S.I.W. pisał sobie
dziennik z tych podróży po drugiej stronie Tatr, tylko go jeszcze nie odnaleziono. W drugiej
części programu przeczytałem kilka moich polskich i kilka słowackich wierszy. Dyrektor
Instytutu Słowackiego Milan Novotný wraz z człowiekiem instytucją Instytutu Słowackiego
Ľudką Miller robią wspaniałą robotę przy prezentacji Słowacji. Przy prezentacji turystyki
współpracują z Janem Bošnovičem, dyrektorem Narodowego Centrum Turystyki
Słowackiej. Naprzeciwko Instytutu jest Krzywe Koło Cafe, które prowadzi Grażyna
Lebiedziewicz i gdzie się można napić wina słowackiego i zjeść kilka pysznych potraw
słowackich. Polecam. Kropka.

Teraz tu ma swój kąt,
Iwona Siwek - Front

Ladislav Volko
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Bogusław Maria
Boba - Colin
W ZAUŁKU
A ON MAWIAŁ

fot: J. Mazurkiewicz

Co to jest
za życia brzemię
że artysta
sobie drzemie
na kanapie
i wymyśli
co mu się
tam w głowie
przyśni,
a obrazy
się malują
a on sobie
na kanapie
a tu farba
sobie kapie
no i pędzle
poszaleją
no i forsa
sobie kapie.

Gdzieś
w wieczorowej
porze
gdy się można
i pogubić
nie daj Boże
gdzieś w owej
porze
w zaułku
Krakowa
omotać cię może
sztuka
i to jaka sztuka
śliczna
daj Boże
co do ucha
szepcze
słowa słodkie
lube słowa
i hop!
i jest już twoja
druga połowa
nocy królowa

W 45-lecie pracy artystycznej
Urodzony w Krakowie. Artysta plastyk i nauczyciel plastyki.
Uprawia malarstwo sztalugowe, fresk wielkoformatowy,
grafikę, instalacje, projektowanie przestrzenne.
Pisze teksty literackie, wiersze i scenariusze.
"W swojej twórczości permanentnie walczy o suwerenność ducha, godność
człowieka i piękno formy" /cytat za: American Biographical Institute/.
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80 lat Mieczysława Święcickiego

60 lat „ Piwnicy pod Baranami ”
Kabaret założony został w 1956 w piwnicach pałacu Pod Baranami przez Piotra
Skrzyneckiego i kilkoro studentów krakowskich uczelni. Wśród założycieli Piwnicy byli
także m.in. Bronisław Chromy i Krzysztof Penderecki. Oficjalnie Piwnicę otwarto 26 maja
1956. Pierwotnie miało to być miejsce spotkań krakowskich studentów.
W pierwszych występach udział brali m.in. Piotr Skrzynecki, Joanna Olczakówna, Barbara
Nawratowicz, Krzysztof Litwin, Tadeusz Kwinta, Mieczysław Święcicki, Mirosław
Obłoński, Wiesław Dymny, Kika Lelicińska, Irena Szaszkiewiczowa, Jan Güntner, Joanna
Plewińska, Maria Nowotarska. Kierownikiem literackim i autorką scenografii, „mózgiem i
duszą Piwnicy", była Janina Garycka.

Mieczysław Święcicki (ur. 26 marca 1936 w Sokalu) - polski
piosenkarz i aktor, artysta Piwnicy pod Baranami.
Ukończył wydział wokalny Państwowej Wyższej Szkoły
Muzycznej w Krakowie. Debiutował w Piwnicy pod
Baranami w 1956 r. w programie Jezioro trzech wieszczek.
Później grał w Teatrze Starym, Teatrze Rapsodycznym
i Teatrze 38. Po czterdziestopięcioleciu Piwnicy pod
Baranami, wrócił do kabaretu i jest w nim do dzisiaj.
W 1963 r. na Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu otrzymał
wyróżnienie za piosenkę „Nie wołaj mnie” (sł. Antoni
Słonimski).
Jest znanym wykonawcą starych romansów cygańskich
i rosyjskich, głównie z repertuaru Aleksandra Wertyńskiego.
źródło: Wikipedia

fot. B. Kucharek

W Piwnicy pod Baranami przez pewien czas występowały zespoły jazzowe Krzysztofa
Komedy i Andrzeja Kurylewicza.
W latach sześćdziesiątych pojawili się: Ewa Demarczyk, która wraz z kompozytorem
Piwnicy Zygmuntem Koniecznym wypromowała kabaret na całą Polskę, śpiewający poeta
Leszek Długosz, kompozytorzy Stanisław Radwan i Andrzej Zarycki, Krystyna
Zachwatowicz.
W latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych powstały najsłynniejsze utwory, a zespół
zyskał sobie opinię jednej z najlepszych grup artystycznych w kraju. Za teksty służyły dzieła
o najróżniejszej tematyce i nastroju: od Pieśni nad pieśniami poprzez wywiad z Ariadną
Gierek po opis rozmnażania się ślimaków z dawnej encyklopedii.
Po 1976 z Piwnicy odeszło wielu artystów: Ewa Demarczyk, Krystyna Zachwatowicz,
Mirosław Obłoński, Krzysztof Litwin, Mieczysław Święcicki. Piotr Skrzynecki przyjął na
ich miejsce do kabaretu wiele nowych twarzy - m.in. Aloszę Awdiejewa, Annę Szałapak,
Halinę Wyrodek, Olę Maurer, Andrzeja Maja, Marka Grechutę, Jacka Wójcickiego,
Grzegorza Turnaua, Tamarę Kalinowską, Ewę Wnukową, Janusza Radogosta Kowalczyka,
Krzysztofa Janickiego, Beatę Rybotycką, Dorotę Ślęzak, Małgorzatę Górnisiewicz,
Zbigniewa Raja, Kazimierza Madeja, Leszka Wójtowicza oraz Konrada Mastyłę.
Z monologami i składaną czerwoną trybuną występował Andrzej Warchał.
Muzykę tworzyli obok dotychczasowych kompozytorów Zbigniew Preisner, Grzegorz
Turnau, Jan Kanty Pawluśkiewicz oraz Zbigniew Raj, później pojawili się także nowi Adrian Konarski, Dorota Ślęzak, Tomasz Kmiecik i inni.
źródło: Wikipedia

fot. B. Kucharek
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XVII

Adam Kawa

Otworzyć siebie na poezji światło,
tak się otwarła nicość dla ciemności,
kiedy z wybuchu wszechświat się wykłosił
jak zboża ziarno.

Z CYKLU „TWARZE KRAKOWSKIEGO JAZZU” :
Ryszard Kopciuch

Żniwiarz szedł wolno przez łany metafor,
śmierć się czaiła w sinych błyskach kosy,
czarne krakanie kruki w gardłach niosły,
słowem się stało.

fot. B. Kucharek

Wytańczył niebo w swym szaleństwie van Gogh,
błękit z żółciami w gwiazdach wirujących
i w rytmie walca wpadło niebo w oczy
wiersza poświatą.
Widzisz jak słowo kolorem oddycha,
drzwi różnych światów powoli odmykaj.

XVIII
Bóg w miłosierdziu był hojny, a człowiek
jest taki biedny w bogactwie swej wiary,
przed urodzeniem za grzech ukarany.
W śmierci odpowiedź.
Koronę z cierni włożyli na skronie,
syna bożego wśród drwin krzyżowali,
aż grom otworzył nieba chmurne bramy
i dał odpowiedź.
Kij sofistyki ma niejeden koniec,
można się potknąć o najmniejszy kamyk,
Giordano nawet na stosie nie zamilkł.
Poznał odpowiedź.
Choć patetyczny jest nieco ten przekaz,
w człowieku zawsze poszukuj człowieka.

Wiersze z tomiku
„Hora Poetica”
Wydawnictwo Antykwa,
Wydanie I,
Kraków 2015-03-28
fot: L. Pizło

Andrzej Matusiak
MÓJ DAWNY KRAKÓW
MIASTO, LUDZIE, WYDARZENIA
na starej pocztówce i fotografii
oraz wspomnieniach” (43 )

Kraków nieodłącznie wszystkim nam, kojarzy się z Wisłą.
Nie zdajemy sobie jednak sprawy, że przez wiele wieków
funkcjonowanie miasta zależało od wód Rudawy i jej odnóg
w mieście i wokół niego. Wiadomo, że już w XIII w.
doprowadzono z rejonu Mydlnik wodę do Krakowa. Natomiast
w 1327 r. król Władysław Łokietek nakazał wykonanie
fot. B. Zimowski spiętrzenia wody w Mydlnikach. Zapewniło to wodę pitną dla
miasta i podkrakowskich wsi, jak i dla jego celów obronnych
i gospodarczych. Wykonaną odnogą Rudawy, nazwaną Młynówką Królewską, płynące
wody przez kilka wieków zapewniały funkcjonowanie młynów, stawów rybnych
i powstałym wodociągom miejskim, które po ich zniszczeniu w czasie potopu szwedzkiego
w 1655 r. zostały dopiero na nowo
wybudowane na początku XX wieku.
O prowadzonej działalności gospodarczej na
terenach przebiegu Młynówki i Rudawy,
świadczą nazwy znajdujących się tam ulic jak:
Dolne Młyny, Garbarska, Krupnicza, Czysta,
Garncarska, Wenecja czy Plac na Groblach.
Rudawa oraz jej odnoga Nieciecza, płynące
wzdłuż Błoń (obecnie al. 3 maja), łączyły się
z Młynówką w okolicy ul. Wenecja i korytem
dzisiejszej ul. Retoryka uchodziły do Wisły, co
widać na starej widokówce z 1902 roku. Na ul.
Zwierzynieckiej nad ówczesnym korytem
Rudawy przed jej ujściem, był wybudowany w XIX w. most, a za nim na granicy miasta
budynek Rogatki Zwierzynieckiej, czyli punktu
poboru opłat. Przedstawiają to dwie załączone
fotografie z przełomu XIX/XX w. W wyniku
zdarzających się powodzi, każdorazowo wody
Rudawy i jej odnóg zalewały przylegające
tereny miasta, a Błonia stawały się wielkim
bajorem. Po wielkiej powodzi w 1903 roku,
kiedy woda wskutek tzw. cofki Rudawy
podeszła aż pod budynek Collegium Novum
i wokół pływano łodziami, podjęto decyzję o
likwidacji i
zabudowie Młynówki Królewskiej oraz skierowaniu
koryta Rudawy do Wisły obok klasztoru sióstr
Norbertanek ich starą młynówką, co też zrealizowano
między rokiem 1907 a 1912. I tak to Rudawa obecnie
leniwie płynie uregulowanym korytem, po Młynówce
Królewskiej częściowo pozostał spacerowy deptak i ulice
ze starymi nazwami, a w miejscu starego zasypanego
ujścia Rudawy i mostu, mamy plac Juliusza Kossaka,
część wiślanych bulwarów oraz tramwaje jeżdżące ul.
Z
. wierzyniecką.
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( 15 )
Potwory zwisowskie
podpatrzone przez Romana Wysogląda

Jan Paweł Gawlik
Niezaprzeczalny urok kawiarenki Vis-vis polega na
mieszaniu się czasem w kolorowym tłumie tak różnych
wydawałoby się ludzi popijających kawę, jak na przykład
poeta z Wysp Brytyjskich, znany jazzman, czy Jan Paweł
Gawlik.
Jak na Kraków nie jest to znowu coś niezwykłego, przecież
od lat w większości kawiarni mieszczących się w obrębie
Plant trwa „chocholi taniec” krakowian usiłujących - jeżeli
mają dobry dzień - zdążyć obejść jak największą ilość
kawiarnianych uli.
fot: B. Zimowski
.
Ale bezwzględnie Zwis jest najważniejszy.
I najprzystępniejszy. A do tego jeszcze naszym stałym gościom nie sprawdzamy numeru
PESEL, więc każdy może bezpiecznie przenikać nasze progi. I siedzieć w uroczej
cukierence nawet aż po świt, jeżeli tylko pan barman będzie miał takie widzenie świata.
Ale tak się bardzo często zdarza. Czasami nawet o szóstej rano w Zwisie kipi życie. Ale na
jakim poziomie artystycznym to już inna strona, chociaż w gruncie rzeczy tej samej strony
medalu.
Niezniszczalny Jan Paweł Gawlik legenda krakowskich teatrów: uprościć: Starego im.
Heleny Modrzejewskiej, podjął się tego niełatwego zadania zaraz po „Erze Hubnera”, gdy
wydawało się że teraz może być tylko gorzej. Ale widać już wtedy nieistniejący jeszcze
„Zwis” nad panem JPG czuwał i niebawem reżyserzy: Konrad Swinarski, Jerzy Jarocki
Andrzeja Wajda, scenografowie: Lidia Mintić i Jerzy Skarżyński, Kazimierz Wiśniak
i prawie setka fantastycznych aktorek i aktorów dołączyła do poziomu spektakli
przygotowywanych w teatrze zarządzanym przez JPG, a w rezultacie na scenie pojawiły
się między innymi arcydzieła, które natychmiast zakwalifikowane zostały do Klasyki
Teatru Polskiego. „Noc listopadowa”, „Wyzwolenie”, „Tango”, oraz jeżeli można tak
powiedzieć rosyjskie arcydzieło (Biesy) w reżyserii Wajdy.
Wszystko to trzymał żelazną ręką Jan Paweł Gawlik który po tych latach
nieprawdopodobnych triumfów pozostał spokojnym, łagodnym, nie spierającym się
z nikim człowiekiem. Może czasami swoją ukochaną Panią namawia na dłuższe
posiedzenie w ogródku, ale pogoda nie zawsze jest odpowiednia. Więc znowu
tłumaczenia, perswazje jak w teatrze i w końcu udobruchany pan Jan poddaje się woli
większości. W teatrze taki nie był. Na szczęście. Wraca do głównej sali kawiarni Zwis
posiedzieć jeszcze przez kilka minut. W zasadzie te kilka minut nie było by mu do niczego
potrzebne, ale jak ktoś przez lata wydawał setki dyspozycji w dziesięć sekund od których
mógł zależeć na przykład wydźwięk Hamleta w reżyserii pana Wajdy w wiele lat później
może, a nawet powinien pozawracać głowę obsłudze i najbliższym: ogródek kawiarni, czy
jej wnętrze?
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Tak oto czas daje nam delikatne znaki, że już niedługo, aby przestać zajmować się
drobiazgami, a może trochę powagi?
Odpowiadam w imieniu przyjaciół i swoim: Szanowny Panie Janie P. : ”Zwis” jest
jednostką eksterytorialną i na jej terenie żadne tak zwane reguły dobrego wychowania nie
obowiązują, ale tylko artystów z Pana dorobkiem…jednak wypowiem to zdanie : ponad
czasowym.
Za kilka dni znowu w południe spotkamy się w Zwisie, jak mam to w zwyczaju od lat.
W zasadzie nic się nie zmieniło, tylko jakby ciszej i nie w tym towarzystwie co przed
trzydziestu laty mówi się dzisiaj o „Teatrze Starym”.
Jan Paweł Gawlik nie odpowiada na moje pytanie, pewnie go nie usłyszał. I może to i
lepiej?

Henryk Tomasz Kaiser
Supermarkety.
Supermarkety ponoć zabijają małe sklepy odbierając ludziom pracę.
Są takie wielkie, przerażające, a produkty żywnościowe w nich, jak mówią nie
są dobre.
A ja supermarkety lubię.
Gdy na polu śnieg, deszcz, wichura, lub upał to wiem że w supermarkecie
będzie jasno, przyjemnie, a temperatura zawsze komfortowa.
Będzie też luksusowo. Witryny sklepów przystrojone efektownymi reklamami,
gustownymi dekoracjami, zdjęciami pięknych kobiet.
Tu w supermarkecie jest wszystko wystrzałowe: stroje, biżuteria, modne buty,
a nawet błyszczące nowością samochody!
To prawdziwe bogactwo i tak kiedyś podziwiany przez nas, a krytykowany
przez komunę kapitalizm. Wreszcie to wszystko jest tu w Polsce! Nie tylko nie
musimy więc wyjeżdżać z kraju, ale nawet nie musimy gonić po mieście, bo
wszystko co chcemy możemy tutaj znaleźć.
Ja w supermarkecie czuję się bezpiecznie. Podoba mi się też to, że można być
bezosobowym.
Można np. pozwolić sobie na bezkarne zachowanie - na skonsumowanie
wielkiego hamburgera i popicie go Coca-Colą!
Jednego tylko tu nie lubię - gdy ten raj trwa za długo.
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Poza ZVIS’em:

Andrzej Krzysztof
Torbus

Wtstawa rysunku Mariana Siwka pt. „...to właśnie człowiek”
Pałac Sztuki pl. Szczepański 4, wernisaż 17 grudnia 2015r.

Nocne rozmowy
nocne rozmowy
udają się najlepiej
o 3 nad ranem
w magiczną godzinę
pojednania dnia z nocą
kiedy pierwsze tramwaje
opuszczają ciepłe brzuchy remiz
i zaspany mleczarz tłucze się butelkami
świat wydaje się wtedy
taki prosty i łatwy do uchwycenia
jak posłyszane na schodach
„dzień dobry”

fot: archiwum

Rozmowa z myślami
biję się z wami
jak chłopcy na dużej przerwie
z tą różnicą
że mojej walki
nie przerwie nigdy
dzwonek na lekcję

„Madonna z ulicy Mikołajskie”j - tusz na papierze 1997

Rozmowa ze łzą
kiedy płyniesz
wąską strużką
po szybie mojego policzka
czuję jak bardzo
jesteś samotna
bardziej samotna
niż ja

Rozmowa z samym sobą
najtrudniej
porozmawiać ze sobą
kiedy nikt nie słyszy
ile mamy sobie
do powiedzenia

Wiersze z tomiku „Nocne rozmowy”Krakowski Klub Artystyczno - Literacki

Marian Siwek (1936-2007), wybitny artysta-malarz i rysownik-outsider z pokolenia
Stanisława Wójtowicza i Jerzego Panka. Rysunki Mariana Siwka cały czas funkcjonują
w obiegu świadomości społecznej. Jest mi niezmiernie miło, kiedy odwiedzacie Państwo
moją pracownię na Wiślnej i oglądacie dzieła Taty. Państwa komentarze do rysunków są
bardzo żywe i odnoszą się do bieżących spraw, co świadczy o tym, że sztuka Siwka jest
ponadczasowa i ubogacona w nową narrację. Wystawa „...to właśnie człowiek” jest okazją
do skonfrontowania treści rysunków sprzed lat z obrazem naszej rzeczywistości. Istota
ludzka bez względu na czas, w którym egzystuje, pozostaje niezmienna ze swoimi
emocjami i potrzebami. Zmienia się kontekst ekonomiczno-polityczny wokół człowieka.
Sens życia pozostaje ten sam: szczęśliwy człowiek to WOLNY człowiek. I takim był
bohater symbolicznych dzieł Taty: albo walczący o swoją wolność i niezależność, albo
sponiewierany przez los, ale na swój sposób wolny! Dziękuję młodszemu pokoleniu, które
przywykłe do sztuki opartej o najnowszą technologię, z wielka wrażliwością odczytuje treść
prac Taty - niczym komiks - i tak sobie ceni przekaz i styl tych dzieł...
Iwona Siwek-Front, córka artysty
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Jan Nowicki

fot: B. Kucharek

STARA MAŁA WILMA
Marcie

Pamięci późna,
Czemu opóźniasz,
Nasze spotkanie!
Spraw, żeby w końcu,
Koniecznie w słońcu,
Wspomnieć - wezbranie!
Issyk -Kul!!!
Jezioro ciemnym
Nurtem tajemnym,
Mami witrażem
Roztrzaskanych szkieł.
Pastelem marzeń.
Kaleczeniem mgieł.
Issyk - Kul!!!
Dwa serca - topnieją w górach.
Sople lodu, w kirgiskim słońcu.
Serce matki - najwyżej w chmurach.
Serce ojca - ktoś przestrzelił ojcu.
Wspomnienie o tym, ukrył mój Balaton.
Bezradne, małe, skute. Ćmiący ból.
Przestałam ufać, śpiewającym ptakom.
Łzom, co soliły - piękne... Issyk - Kul!

Miłości późna,
Czemu się spóźniasz!
Może coś zmienię.
Dziś mała Wilma,
Starość zaczyna.
Wistuje cieniem.
Treflem przebija,
Bo życie - mija.
Zaciska szczęki.
I patrzy w niebo.
Ma ostatniego,
Pokera... z ręki.
Issyk- Kul!!!
Dwa serca - topnieją w górach.
Sople lodu, w kirgiskim słońcu.
Serce matki - najwyżej, w chmurach,
Serce ojca - ktoś przestrzelił ojcu.
Wspomnienie o tym, weź Panie pod sąd!
Bezradne, małe, skute. Ćmiący ból.
Issyk - Kul! Issyk - Kul! Issyk - Kul!
Znaki, znaki, znaki.
Grobów nie ma. Na pustej mogile,
Zamiast krzyża - purpurowy błąd.
Maki, maki, maki.
Issyk - Kul!!!

W górach Kirgistanu kręciliśmy film pt. Mała Wilma. Przywlokła nas tutaj tęsknota
Marty za utraconymi we wczesnym dzieciństwie rodzicami. Dorosła pani Meszaros, tym
razem w roli reżyserki - wspierana przychylnością całej międzynarodowej ekipy zdawała się roztaczać nad przeszłością, nie do końca żałobny kir.
-Tańczysz na grobach rodziców, Marto - powiedziałem kiedyś.
-To smutny taniec. Moja matka płakała. Nie wiedząc jeszcze o śmierci ojca, ciągle słała
listy do Stalina z prośbą o jego ułaskawienie.
-A jaki on był?
-Był pięknym, młodym, bardzo utalentowanym rzeźbiarzem. Mówił, że kirgiska ziemia
dyszy. A na dnie jeziora Issyk Kul, przy dobrej pogodzie widać fragmenty miasta,
zalanego kiedyś przez wielką wodę - wyszeptała Marta.
Stara Mała Wilma. Drobna, starzejąca się kobieta próbująca zrozumieć i wybaczyć.
Kochana i tak bardzo bezradna.
Muzykę do filmu napisał Jan Kanty Pawluśkiewicz. On także jest autorem przejmującej
pieśni, którą mistrzowsko wykonała Elżbieta Towarnicka.
JUŻ Z NAMI:
Andrzej Warchał, Stanisław Stabro, Jan Andrzej Nowicki „Viking”, Andrzej Warzecha,
Krzysztof Tyszkiewicz, Adam
Ziemianin, Aleksander Rozenfeld, Wiesław Siekierski, Andrzej Sikorowski, Jacek Lubart-Krzysica, Jan Nowicki, Leszek
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, Stanisław 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 Świętek „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,
Róża Dominik, Ania Karez, Julka Dyga, Renata Dubiel, Czesław Robotycki, Roman Wysogląd, Iwona Siwek-Front, Danuta
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,
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