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Dzień Mleka został ustanowiony przez FAO - Food and Agriculture Organization 
(Organizacja do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa) na dzień 25 maja. Głównym celem 
jest propagowanie mleka jako elementu codziennego jadłospisu, będącego zarazem 
produktem niezwykle odżywczym.

Co mleko kryje w sobie?                                 
Mleko to skarbiec wielu składników, niezbędnych do rozwoju i prawidłowego 
funkcjonowania człowieka. Jest bogate zarówno w witaminy, jak i w pierwiastki. 
Najwięcej ma witaminy A (antyutleniacz, zapobiega m.in. kurzej ślepocie), ale 
zawiera też D (zapobiega krzywicy, usprawnia wchłanianie wapnia), B2 (dobrze 
wpływa na nerwy i błony śluzowe) i B12 (zapobiega niedokrwistości). Bez wątpienia 
jest źródłem wapnia i potasu oraz fosforu, magnezu i cynku. Wapń przede 
wszystkim stanowi składnik budulcowy kości, ale bierze też udział w przekaznictwie 
nerwowym i krzepnięciu krwi. Potas i magnez łagodzą „skołatane” serce oraz 
poprawiają kurczliwość mięśni. Fosfor jest składnikiem kości i zębów oraz bierze 
udział w przemianie węglowodanów, tłuszczów i białek. Cynk jest pierwiastkiem, 
który dba o naszą skórę, włosy i paznokcie. Przyspiesza też gojenie się ran.

25 maja - Światowy Dzień Mleka

Kartka pocztowa z 1910 roku.
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JUŻ Z NAMI:

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

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

Ziemianin, Aleksander Rozenfeld,  Andrzej Sikorowski, Jacek Lubart-Krzysica, Jan Nowicki, Leszek Wiesław Siekierski,
Pizło,  Jerzy Michał Czarnecki, Aleksander Jasicki, H. Tomasz Kaiser, Wojciech Gawłowski, Jacek Podgórski, Kazimierz 
Oćwieja, Magdalena Rychel, Dorota Kazimiera Zgałówna, Henryk Rafalski, Paweł Kozłowski, Bogusław Kucharek, Win, 
Dorota Dużyk, Mieczysława Dużyk, Marek Kawa, Wojciech Mucha, Michał Kulpa, Aurelia Mikulińska, Darek Bojda, Sta-

Wiesław Jarosz, Omar Khayya, Walery Popov, Marek Studnicki, Tomek Kałuża, Kasia Hypsher, Krzysztof „Kris” Cedro, 
Sebastian Kudas, Woytek Woyciechowski, , Marek Przybyłowicz, Roman Mucha, Zofa Daszkiewicz,  Zbigniew Żarow
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, 

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

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

   

Ryszard Rodzik,

Jerzy Skarżyński,
 Kazimierz Machowina,

 Jadwiga Miklaszewska,
Wiesław Dymny, Tadeusz Śliwiak Magdalena Wiącek, Adam Kieniewicz,

Aarne Puu, Wojciech 
Mróz, Oleksa Zdzisława Zacharska, Jan Poprawa, Jerzy Antkowiak, Bogusław Maria Boba - Colin, Aleksander Andrijewskij,
ks. Adam Boniecki, Grzegorz Tyszkiewicz, Paweł J. Rogowski, Marek Wróbel, Jerzy Piątkowski, Edmund Borzemski,
Jacek Gulla.   

Krzysztof Litwin, 
Marian Siwek     Jerzy Harasymowicz, Marian Żyła

Piotr Skrzynecki,

Piotr Szczerski 
Bogumił Opioła,  

Olgierd Jędrzejczyk,

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

      

..a Ty?..dołącz..czekamy ☺...

Wydawca: Andrzej Dyga,
Bogusław Kucharek,

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

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

Bogdan Zimowski www.visavis.altervista.org

Andrzej Sikorowski

OKNO NA PLANTY (52)

fot: B. Zimowski 

Korekta: Andrzej Banaś

nisław Franczak, Jerzy Dębina, , Joanna „Malgwen” Mielniczek, Witold Banach, Edward Michalik, Ewa Durda „Lubelka”

Teraz tu ma swój kąt, Iwona Siwek - Front

Wowa i krowa

Inseminatora Wowę z Rogowa
Zapytała łaciata krowa
Buzi już mi nie dałeś
I oziębłym się stałeś
Ty mnie chyba nie kochasz Wowa

Zbigniew Bajka

Nie jestem piwoszem mleka. Nie znoszę mlecznych zupek 
na śniadanie, czasami zjadam płatki kukurydziane zalane 
zimnym i najlepiej chudym białym produktem naszych 
dzielnych krów. Tak zwane „prosto z cycka“ wywołuje       
u mnie obrzydzenie, choć potrafię spożywać wszelkie 
możliwe świństwa.
Natomiast nie toleruję kożuchów i pamiętam konsternację jaką wywoływałem zawsze   
w barach mlecznych gdy prosiłem o przecedzane kakao, którą to fanaberię panie              
z zaplecza z pogardą spełniały. Rozlane przez nieuwagę z plastikowego woreczka 
spowodowało taki smród w małym fiacie 126, że istniała obawa o jego dalsze losy.       
Ale przecież jest zupełnie znośnym składnikiem alkoholowych koktajli /nieżyjący 
Beatles John Lennon przez pewien czas zapijał się nimi w cztery litery/. Próbowałem, 
przyjemne dla podniebienia i głowy, dla wątroby mniej, nadmienię jedynie, że należy 
stosować tutaj mleko zero procentowe czyli pozbawione tłuszczu. Z mlekiem kojarzy mi 
się jeszcze Wojtek Belon autor i wykonawca piosenek śpiewanych do dziś w różnych 
kręgach, który w stanie wojennym tę ciecz roznosił po domach i po skończonej robocie 
wpadał nieraz wczesną porą by wypić ze mną bimberek, który wtedy namiętnie pędziłem. 
Wszak wyznałem na wstępie że nie jestem piwoszem mleka.             

Pij mleko
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Jan Nowicki

fot: B. Kucharek

Zanim nadejdzie zmierzch.
Zanim umilkną słowa.
Uwierz w swych marzeń moc.
Zaczynaj ciągle od nowa.

Zanim nadejdzie zmierzch
Zanim zapadnie noc.

Bo życie - jak już wiesz
Bezradnym  witasz słowem.
Najpierw świt, potem zmierzch
I noc - kończąca rozmowę. 

Zanim nadejdzie zmierzch
Zanim zapadnie noc.

Nie pytaj skąd - spada cios?
Wytrzymasz każdy swój ból
Śmiej mu się w nos!
Wciąż płyń pod prąd!
Choć zamiast nurtu - muł. 

Śmiej mu się w nos!
Wciąż płyń pod prąd!
Choć zamiast nurtu - muł.

Ref:

Więc póki wciąż
Jeszcze żyjemy.
Dopóki nas
Nie zmielił czas.
Nie traćmy chwil
Żyjmy bez końca
Masz dużo sił!
Masz być - byś był!

Zanim nadejdzie zmierzch

Kraków. 29 lutego 2016r.

Bożena 

Pomian - Leszczyńska

Bal w Krzeszowicach

Wyłonione

z szuflady sekretery

bukieciki z kwiatów sztucznych

przywiędły - przyprószone nostalgią

róże wypłowiały, fiołki zmurszały

konwalie straciły wdzięk

tylko napis na wstążce japońskiej

„Souvenir du bal Palais de Krzeszowice"

zachował wyrazistość

jeszcze niedawno - tłumnie w koszach

w kapturach z koronek w woalach muślinu

skropione perfumami francuskimi

udawały się na bal - limuzyną

ruszały głowami, przebierały nogami

zaciskały dłonie

drżąc z podniecenia

w końcu ujrzały park w zimowej szacie

w niebieskiej poświacie księżyca

przywitał je śpiew ptaków, które opuściły

na tę chwilę, na tę jedną noc

swoje letnie rezydencje

zniewolone pięknością białej sukni balowej

auto zahamowało

na czerwonym dywanie wiodącym do bram pałacu

wysiadły - raczej wyskoczyły

odrzucając kosze jak niepotrzebny balast

zrzucając kaptury, woale

popłynęły w bal

fot: W. Morek



4   │vis a vis | maj  2016 maj  2016  | vis a vis │ 21

Julian Józef Antonisz, fantastyczny krakowski artysta 
noncamerowy, który realizował filmy bez użycia kamery – 
rysując i malując je bezpośrednio na taśmie – mawiał, że 
życie to jest film, bo gdy ktoś się wódki napije i bez życia leży 
na podłodze, to mówi, że mu się film urwał. Właśnie zbliża się 
przełom maja i czerwca, kiedy to w Krakowie już od 56 lat 
odbywa się impreza, dawniej zwana  Festiwalem Filmów Krótkometrażowych, a od 
nowego wieku po prostu… Krakowskim Festiwalem Filmowym. To bez wątpienia czas 
wielu zerwanych filmów – tych w kabinie i tych w życiu.

„Bez skandali nie ma festiwali” – mawiał także Antonisz, często nagradzany na 
krakowskiej imprezie. Istotnie, skandale dobrze się pamięta. A poprzez nie także inne, 
ważniejsze rzeczy. I te „służbowe”, i te prywatne. A to wtedy, gdy pewien jugosłowiański 
reżyser za pieniądze z nagrody kupił kilka transporterów wódki i upił całe festiwalowe kino, 
miał miejsce w Krakowie słynny bunt młodych dokumentalistów, a wtedy, gdy Olo 
Sroczyński, popularny reżyser z krakowskiego Studia Filmów Animowanych, przebrał się 
za arabskiego producenta, co wywołało wielkie poruszenie podczas otwarcia krakowskiego 
festiwalu, zwłaszcza wśród rodzimych filmowców... pierwsze swoje imieniny obchodził 
mój syn.

Spośród zabawnych zdarzeń, które miałem możliwość obserwować, najbardziej 
utkwiła mi w pamięci uroczystość wręczenia nagród w 1981 roku. Jedną z nich dostało 
wtedy „Tango” Zbigniewa Rybczyńskiego. Konferansjer wywołuje reżysera na scenę. 
Wielka owacja i... okazuje się, że Rybczyńskiego w kinie nie ma. Kiedy dowiedział się, że 
dostał nagrodę, poszedł do hotelu się przebrać, by „godnie” wyglądać podczas końcowej 
gali. Po drodze jednak spotkał wielu znajomych, którzy gratulowali mu sukcesu... Po kilku 
wywołaniach konferansjer oświadcza, że nagroda zostanie przekazana innym trybem i o 
zamknięcie festiwalu prosi ministra kultury. Minister wychodzi na scenę i rozpoczyna swe 
kilkukartkowe przemówienie. W tym czasie w kinie pojawia się Rybczyński i – gdy 
dowiaduje się, że jest proszony na scenę – krokiem tanga na nią wkracza, ustawiając się za 
przemawiającym ministrem. Publiczność nagradza go owacją. Pochłonięty przemówieniem 
minister dziękuje za burzę oklasków i wyraźnie rozochocony przemawia jeszcze 
ekspresyjniej. Twórca „Tanga” posyła całusy, publiczność szaleje, minister się kłania i brnie 
dalej. Dopiero przy słowach: „Festiwal uważam za zamknięty”, dostrzega stojącego za nim 
laureata. Tak to w krakowskim kinie Kijów rozpoczął się triumfalny pochód „Tanga” przez 
najważniejsze światowe festiwale uwieńczony Oscarem. 

Otwarcia też bywały efektowne. A to pewien znany aktor prowadzący ceremonię 
powitał „wybitnego człowieka siedzącego na prezydenckim stolcu”, a to ów „siedzący” 
pozdrowił ze sceny wszystkich reżyserów filmów anonimowych. Wielki show dał przed laty 
– tę historię opowiedział mi Antoni Pietrzyk, długoletni kierownik biura programowego 
krakowskiego festiwalu – ówczesny minister kultury, notabene związany blisko – przez 
rodzinę – z naszą kinematografią. Przyjechał solidnie przygotowany. Po wyjściu na scenę 

Najpiękniejsze są urwane filmy…

Jerzy Armata

fot: archiwum
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Potwory zwisowskie 
podpatrzone przez Romana Wysogląda

( 19 )

            Piotr „Kuba” Kubowicz, opuścił Gdańsk 
tylko dlatego, by móc w Krakowie łowić ryby         
( które natychmiast z powrotem wypuszcza do 
Wisły).
           Urodzony w Rabce tak zwane lata dziecięce 
dzielił między Kasiną Wielką a miejscem przyjścia 
na świat ( jak to się czasami górnolotnie i zupełnie 
bez sensu pisze) przeważnie jeżdżąc na nartach 
oraz grając  na gitarze.
           W późniejszym wieku, po różnych 
perypetiach związanych z tak zwanym 
dojrzewaniem rozpoczął studia na Wydziale 
Wokalnym Gdańskiej Państwowej Szkoły 
Muzycznej w klasie śpiewu.
            Już po 12 latach ( ale tym razem w Bydgoszczy) w końcu zrobił dyplom i został 
„zawodowym” artystą. 
            Od roku 1978 pracował jako wokalista w Teatrze Muzycznym w Gdyni, ale 
kiedy upomniała się o niego armia schował się przed nią w Zespole Estradowym 
Marynarki Wojennej, a następnie w zespole Radar w Warszawie.
           W roku 1988 wrócił do Rabki i jeden sezon „prześlizgnął mu się” w Państwowym 
Teatrze Lalek Rabcio, ale niespokojny duch wygnał go do Wiednia, gdzie zaangażował 
się w Operze Kameralnej.
           Do Piwnicy Pod Baranami przyjechał przez Krynicę z Wiednia. Wprowadzony do 
zespołu przez Marka Pacułę okazał się ostatnim przyjętym do niego przez samego Piotra 
Skrzyneckiego.
           Z szerokiego repertuaru Kuby mnie osobiście najbardziej podobał się monodram 
oparty na zapisie ostatniej godziny życia Lwa Tołstoja grany w Teatrze „Kto”.
           Jak wynika z opisanego powyżej życiorysu „typowy” krakowianin. Do tego 
Potwór, ale bardzo sympatyczny. Poza sobą nie krzywdzi nikogo.

P.S.
Ostatnie półtora roku jakby się zagubił, ale dotyka to każdego z nas. Mam nadzieję, iż 
szybko się Piotrze odnajdziesz.

Piotr „Kuba” Kubowicz

sięgnął do kieszeni, wyjął kartkę, rozprostował ją, wziął oddech, naprężył się i już miał 
zacząć... gdy nagle spod rozpiętej marynarki wystrzeliły szelki. Chwila wahania: spodnie 
czy kartka? I błyskawiczna decyzja. Rzucił kartkę, chwycił spodnie i wyrecytował – z głowy 
– sakramentalne: „Festiwal Filmów Krótkometrażowych uważam za otwarty”. A jeden z 
krakowskich  prezydentów powiedział podczas finałowej gali: „Drodzy reżyserzy filmów 
krótkometrażowych! Życzę wam z całego serca i jestem przekonany, że doczekam tej chwili, 
kiedy będziecie kręcić filmy długometrażowe!”. 
 Na lewej ścianie jednej z kabin toalety festiwalowego kina Kijów napisano kiedyś: 
„Spójrz w prawo”, a po prawej – „Spójrz w tył”, a z tyłu – „Spójrz w górę”, a na suficie – 
„Albo się kręcisz, albo…”, i tu autor napisów do tego swoistego niemego noncamerowego 
filmu brutalnie przypomniał prawdziwą przyczynę przybycia delikwenta do tego 
pomieszczenia. A jednak się kręci… 

Bogdan Korczowski

Poza ZVIS’em:

„Traversée du Désert” - Malarstwo

Galeria Floriańska 22 - ul. Floriańska 22
2 - 16. kwietnia 2016 roku
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fot: B. Kucharek
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fot. B. Zimowski

Andrzej Matusiak
MÓJ DAWNY KRAKÓW 

MIASTO, LUDZIE, WYDARZENIA
na starej pocztówce i fotografii 
oraz wspomnieniach” (47 ) 

Krakowianie – elita z Vis-a-Vis – zadowoleni z siebie
 Koneserzy historycznych przemian pod koronami
 Rynku – im uszy własne wręcz szkodzą
 Niech no tylko przygodny prelegent rzeknie słówko
 A nie będzie mu dane wyrzec już drugiego

Wszyscy naraz tłumaczyć jak nędznie Się myli 
 Nie dla takich jak on problemy przez wielkie P
 A on – on będzie słuchać za wszystkich – z opuszczoną
 Szczęką – chyba, że puszczą nerwy 
 Że rózgą przekleństw machnie i wycofa się

Wycofa na „z góry juz upatrzone pozycje”
A zaczął był przecie obiecująco 
 Ameryka jest jedna – zapodał przy Piotrusiu
 A odkrywców – a odkrywców moi krakowianie
 Sam diabeł nie przeliczy – jedna nie znaczy wcale

Że taka sama dla każdego jednego z drugim kolumba
 Z zastrzeżeniem nie zdążył już prelegent
 Do końca – chciał myśl rozwijać – należałoby by zacząć
 Od rodaka, co to odkrył, iż Ameryka w ogóle nie istnieje
 Na dowód proponując by się, kto pożywił szynką

Wprost z reklamowej planszy – nie takich
 Nie takich mędrków od stoliczków Vis-a-Vis 
 Spławiało się z dąsem w rynsztok – nie takich 
 Spławi się – coś mi się widzi – także i ten tu
 Zamierzony wierszyk – warto by – no, ale cóż – niestety

Jacek Gulla

TYM Z VIS-A-VIS
fot: W. Morek

 Po Rynku Głównym, drugim największym krakowskim placem 
handlowym był i jest od wielu wieków Rynek Kleparski. Jego 
początki prawdopodobnie sięgają już około końca XII wieku, 

kiedy budowano po 1185r. parafialny kościół św. Floriana, w miejscu gdzie podobno 
stanęły woły z wozem wiozącym z Rzymu relikwie  tegoż świętego. Musiała więc tutaj 
istnieć spora rozwijająca się osada, której Kazimierz Wielki w 1366 roku nadał prawa 
miejskie i nazywając nowe miasto od wezwania kościoła – Florencją. Nazwa ta jednak się 
nie przyjęła, gdyż już w XV w. została zastąpiona przez Kleparz – Clepardia. 
Prawdopodobnie wywodzi się ona od „przyklepywania” rękami zawartej transakcji 
handlowej. Obszerny Rynek położonego za Bramą Floriańską miasta, rozciągał się od 
wspomnianego kościoła św. Floriana 
i obejmował dzisiejszy Plac Matejki 
oraz Plac Kleparski, a na jego środku 
w miejscu gdzie obecnie są budynki 
dyrekcji kolei i szkoły, stał murowany 
ratusz zburzony w 1803 r., po 
wcześniejszym włączeniu w 1792 r. 
Kleparza do Krakowa. Odbywały się 
na nim, cotygodniowe największe w 
Małopolsce piątkowe targi  (co 
przedstawia grafika z XIX w.)  gdzie 
głównie handlowano zbożem, 
produktami rolnymi, bydłem i końmi, 
a co za tym idzie znajdowała się tutaj wielka ilość karczm , zajazdów i stajni dla przybyszów. 
Rozwinięte były też rzemiosła związane m.in. z przeróbką skór, tkactwo, kowalstwo, ze 
swojego charakteru niezbyt przyjazne dla środowiska. Można więc powiedzieć, że 
krakowscy rajcy chyba  sprytnie przyłożyli ręki do powstania ”niby” konkurencyjnych 
miast, Kleparza  i Kazimierza, pozbywając się z Krakowa na ich rzecz „uciążliwego” 
zwierzęcego i rolnego handlu, rzemiosła i przybyszów. Rzecz obecnie godna do 
zastanowienia i zastosowania, również przez dzisiejszych krakowskich magistrackich 
radnych. Uciążliwy smog, przemysł, handel i przybyszów przenieść do Warszawy, albo do 
Brzegów lub jeszcze dalej np. do Brukseli. W II poł. XIX w.  środek  placu przedzielono 
okazałymi budynkami: Akademii Sztuk Pięknych (1880r), Dyrekcji Kolei (1889r.) i szkoły. 
Utworzono w ten sposób od kościoła św. Floriana, skąd swój bieg rozpoczyna Droga 
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czekają, australijska Polonia takoż. Ruszyliśmy ostro do boju - bo to był temat, nie Cepelia, 
ukochany butik naszego sekretarza i parzenice naszego ministra. Agnieszka Perepeczko 
była niekwestionowaną gwiazdą tej kolekcji, uwiodła wszystkich: nas projektantów, 
dyrekcję, sekretarzy, panie krawcowe, w Australii kilku premierów, Polonię, potem chyba 
całą Australię z owcami włącznie i na finał wierchuszkę WOOLMARKU. To wtedy my 
„paryskie dzieci” mówiliśmy z dumą: pracujemy dla Woolmarku, czyli dla Secrétariate de la 
Laine. Agnieszka roztaczała takie czary, że Woolmark zamówił u nas kolejną kolekcję, na 
następny podbój Australii i potem już Agnieszka została królową Australii na długie lata.     
A nam było tak po drodze z takim folklorem, że teraz po latach wisimy w Muzeum 
Narodowym w Krakowie. Ot, co.
Gdyby nie ta „dobra zmiana”, to może bym nie wpadł w te demony przeszłości, ale gdyby 
wtedy nie rządzili groźni wariaci, to bym nie miał teraz, czego wspominać - taka jest prawda 
proszę drogich czytelników.
A najpiękniejszą wykładnię prawdy usłyszałem u księdza Tischnera: „Jest świenta prowda, 
tys prowda i gówno prowda”.

P.S. Siedzibą WOOLMARKU była Bruksela, zbieżność, absolutnie, bez żadnych 
podtekstów, przypadkowa!  J.A.

Z kroniki żałobnej:

Urodzony 18.01.1949  w Ostrowie Wielkopolskim, 
absolwent Studium Nauczycielskiego w Kaliszu w 1969r. 
Przez 3 lata pracował w szkole na wsi. W 1972-1977 studia 
w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale 
Malarstwa, dyplom w pracowni prof. T. Łakomskiego. 
1977-1978 praca w Liceum Plastycznym w Nowym 
Wiśniczu. Od 1978r zajął się wyłącznie malarstwem 
sztalugowym. Od 1980 r był scenografem     i aktorem 
kabaretu "Piwnica pod Baranami". W 1981 r. autor 
scenografii do filmu fabularnego "Przewodnik" o Piotrze 
Skrzyneckim, w reżyserii T. Zygadło.
    Malował nieustannie, najchętniej duże, ponad metr obrazy. Początkowo surrealizm, ale 
najpiękniej przyrodę polską, łąki pełne kwiatów, ogrody, lasy, na które napatrzył się          
w dzieciństwie w okolicach Poznania i po mistrzowsku wodę, jeziora i rzeki po których 
pływał łowiąc ryby o świcie. Wszyscy mówili, że obrazy te są lecznicze, bo jest w nich 
spokój. Warsztat malarski osiągnął doskonały. Namalował 5 tysięcy obrazów, wszystkie są 
w posiadaniu ludzi w kolekcjach prywatnych na całym świecie, współpracował z 
galeriami w USA i Niemczech oraz w Polsce.
       Zmarł nagle 18 lutego 2016 r.

Henryk „Hary” Radziszewski

Królewska,  reprezentacyjny  obecnie Plac Matejki i naprzeciwko ul. św. Filipa przy 
kościele św. Wincentego à Paulo (1877) odrębny plac handlowy (na pocztówce z pocz. XX 
w.), formalnie od 1880r. nazwany Rynkiem Kleparskim. Był on i jest nadal dla wielu 

p o k o l e ń  k r a k o w s k i c h  
gospodyń, głównym miejscem 
zakupu wiejskich produktów – 
obecnie zwanym Starym 
Kleparzem w odróżnieniu od 
p l a c u  N o w y  K l e p a r z ,  
położonego na końcu ul. 
D ł u g i e j .        
N i e k t ó r e  z  d a w n y c h  
krakowskich placów, straciły z 
biegiem lat swój handlowy 
charakter, tak jak Plac na 
Groblach. Do XIX w. jego teren 

zajmowały mokradła, stawy i dawny port wiślany, oddzielone groblą – stąd nazwa placu. Po 
suszeniu terenu, na powstałym placu zwanym jeszcze w XIX i XX w. Nowym Światem, 
odbywały się we wtorki – targi końskie, co przedstawia załączona pocztówka z 1905r.       
W latach 1897 – 1899 wybudowano tutaj budynek Liceum Nowodworskiego tzw. Jedynki. 
W XX w. na placu utworzono boisko szkolne pod którym w latach 2007 – 2009 wybudowano 
podziemny parking oraz wyremontowano boiska i bieżnie. Natomiast nie ostał się istniejący 
od XVII w. gmach Browaru Królewskiego, pospiesznie wyburzony w 2002 roku pod 
powstały w tym miejscu Hotel 
Sheraton.  Plac na Groblach ma 
r ó w n i e ż  p e w i e n  z w i ą z e k  
z Piwnicą pod Baranami. Otóż w 
kamienicy nr 12 u Janiny Garyckiej 
(scenograf,  współzałożycielka 
P i w n i c y )  m i e s z k a ł  p r z e z  
kilkadziesiąt lat Piotr Skrzynecki, a 
mieszkanie Pani Janiny stawało się 
przedłużeniem intelektualnych 
spotkań i twórczych dyskusji 
artystów, bywalców i sympatyków 
tegoż  piwnicznego kabaretu, 
trwających do późnych godzin nocnych i wczesnoporannych  przy napojach i dymach 
pobudzających twórczo-artystyczne dokonania. Stąd zapewne Plac doczekał się piosenki 
panegiryku na swoją  cześć, pt. O Groblach, na Groblach – skomponowanej przez 
Zygmunta Koniecznego do tekstu Zbigniewa Książka, a wykonywanej przez A. Maurer, 
R .Rybotycką i stałego bywalca naszego Zwisu – R. Jędrzejczyka. O innych krakowskich 
placach, może kiedy indziej.                          

.

.

fot: archiwum
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rozumieć, pana ministra. Ale jaja! Nie do wiary, antek uważaj....
No, więc jestem na Placu Powstańców u ministra na dywaniku, MHWiU trzęsie Modą 
Polską. „Macie jakieś problemy panie kolego Antkowiak z postrzeganiem elementów 
ludowych w modzie?” Tak, mam, odpowiem bezczelnie, bo moda to moda jedna, a wieś 
tańczy i śpiewa to folklor. Zanim zostanę wyproszony z gabinetu odbywa się taka scena: 
minister wstaje i pyta mnie, co to jest? Tak odpowiadam, to są nogi. A to? To są nogawki, 
pańskich spodni - mówię elegancko, (a myślę, jakże paskudne portki z bistoru). No to bierze 
pan, panie kolego dwie parzenice, przyszywa pan na te nogawki, o tu na udach - i ma pan 
folklor. Jasne? Tak jasne, a na pośladkach? Pytam pełen troski o pełnię folkloru, ale 
oczywiście jestem bezczelnie złośliwy. Bez odpowiedzi na temat „pośladki”, a rola folkloru 

w modzie zostaję przez miłą panią sekretarkę 
wyprowadzony.
Takich podobnych przygód miałem setki, takie 
to były czasy rządów jednej jedynej, ale za to 
słusznej do bólu, do skrętu kiszek partii, ale i tak 
jakoś była łaskawa. „Podobno był taki 
niegrzeczny ten nasz Jureczek w ministerstwie” 
- grzmiał modopolski beton - z roboty jednak nie 
wyrzucili.... Jesteśmy w 2015 i 2016 i mamy 
„dobrą zmianę”, która jak chce to taranuje, a jak 
chce to pełza, jestem stary, nawet bardzo stary, 
ale obserwuję, myślę, porównuję, nie jestem 
kochankiem żadnej formacji, ale żem sroce spod 
ogona nie wyskoczył, to i swoje wiem.               
I naturalnie wolałbym wyłącznie o modzie, o 
kinie, o teatrze, o sztukach pięknych                   
i niepięknych, o modzie ulicy, o seksie                
i bieliźnie erotycznej lub jako wolontariusz 
pełen „dobrej miłości” o fajerwerkach mody    
w sejmie i w senacie. Jak przychodził do nas na 
próbę pokazu kolekcji minister lub vice 
popatrzeć na modelki to Grabolka z miną, łatwo 
sobie wyobrazić, jaką, mówiła do mnie 
„Jureczku, ja cię proszę idź śmiało do niego        
i zapytaj, czy on czytał Fitzgeralda Scotta...”).
Pan minister od kultury miał być premierem od 
techniki, ale nie wyszło. To jedyny chyba 
przypadek, ze pan od kultury, strażnik kultury, 

tak nie cierpi ludzi kultury. A z racji takiego stanowiska, to żadnemu ministrowi, nie tylko od 
kultury, nie przystoi dezawuując wszystkich, których nie cierpi lecieć po nazwiskach, bo się 
z wywiadu robi niestety magiel towarzyski. Ministrowi po prostu nie przystoi. Minister 
Furcewa nienawidziła i gnoiła ludzi kultury, wiem, bo czytałem wstrząsające pamiętniki 
Mai Plisieckiej, ale to było dawno i niestety prawda i niestety w ZSRR. Ja jestem tylko facet 
od mody, ale tak się składa, że wiem co przystoi ministrowi a co zupełnie nie.
A folklor w modzie, oczko w głowie ministerialnej troski o „dobry kręgosłup” polskiej 
mody? WOOLMARK zaproponował Modzie Polskiej wykonanie kolekcji polskiej mody 
bazujące na najróżniejszych elementach folkloru, kolekcja na Australię, owce australijskie 

 Na ludowo to lubiłem kolekcję z malo-
wanego Milanówka. Moda Polska 1976.

Wiosna...wiosna w pełni kroczy w nasze życie...może nawet 
wcześniej niż zwykle, ku pociesze dzieci i ptaków. Wracają z 
ciepłych krajów. Częściej nas budzą swoim śpiewem by nie 
spać długo, bo szkoda czasu. Oni o tym wiedzą i to jest ich 
posłanie...Wie coś o tym Leszek Długosz, który  w swoich 
piosenkach o wiośnie daje temu wyraz. My wraz z całym bliskim i dalekim światem 
śledzimy, co nasz poseł wiosny orlica Anička robi, gdzie się zawieruszyła czy zdąży na czas 
wrócić do swojego gniazda na Liptowie. Jak głoszą agencję światowe 7. marca 
wystartowała w kierunku Słowacji tym razem z Afryki Południowej co w historii jej 
śledzenia był jej rekord osobisty, bo była 8300 km od swojego gniazda. W tych dniach 
powinna przylecieć do domu. Aquila pomarina, jak brzmi jej łacińska nazwa, jest bardzo 
oczekiwana i komitet od spraw powitania już kończy przygotowania na jej powitanie. Mój 
grod Bratysława i okolice też się zmienia na lepsze, naprawiają chodniki, drogi, malują 
domy, kawiarnie, winiarnie, restauracje wychodzą na zewnątrz. Nie mówiąc o 
dziewczynach i paniach, które dodają całej atmosferze esprit na który czekaliśmy cały rok. 
Bratysława jest znana z piękności naszych dziewczyn a jest to wspaniałe uzupełnienie 
genius loci rozwijającego się nie zawsze na ludzką miarę historycznego miasta, w którym 
przebywali albo go odwiedzili takie osobowości jak Albert Eisnstein, Jules Verne, Hans 
Christian Andersen, ale również Casanowa czy Napoleon Bonaparte, który w Pałacu 
Prymasowskim podpisywał bratysławski pokój pomiędzy Austrią i Francją po bitwie koło 
Sławkova. Nie mówiąc o muzykach jak Ludwig van Bethoven, Wofgang Amadeusz Mozart, 
Franz Liszt, Johan Nepomuk Humel, Joseph Haydn, Richard Strauss, Arthur Rubinstein czy 
Fjodor Szaljapin, fenomenalny śpiewak operowy.  Do dobrego tonu należało, że przy 
odwiedzinach  Wiednia dalsza trasa prowadziła do Bratysławy wtedy Pressburg lub 
Pozsony. „Kocham to miasto, jest jak bajka...“ – powiedział H. Ch. Andersen. Ciekawy 
jestem co by powiedzał dzisiaj. Bratysława była znana z przeuroczych winiarni nazywanych 
tutaj viechyi kawiarni, które przypominały słynne kawiarnie wiedeńskie. Te ostatnie 
odwiedzala bratysławska bohema, pisarze, dzienikarze ale również przedstawiciele 
technicznych zawodów, prawnicy, wyżsi urzędnicy i kapitałowa warstwa. Wiadomo było w 
której kawiarni kogo można spotkać a nawet przy którym stoliku. Często tutaj powstawały 
nie tylko dzieła literatury czy publicystyczne artykuły, ale również umowy biznesmenów. 
Artyści nie raz płacili swoimi dziełami, które można było zobaczyć na ścianach niektórych 
kawiarni. Według historyków pierwsza kawiarnia powstała w roku 1753 na przedmieścu  z 
nazwą Zuckermandl a póżniej w całym mieście. Goście nie tylko pili kawę czy trunki 
różnoorodne, ale mogli sobie zagrać biliard, w szachy lub karty, poczytać  gazety. Lepsze 
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I nie jest to, uchowaj Bóg, rym do słynnego „komuniści i 
złodzieje”. Byłoby to obrazą radzieckiego arcydzieła 
Aleksandrowa i Lubow Orłowej, filmu ŚWIAT SIĘ 
ŚMIEJE z 1934 roku ubiegłego wieku. A w ogóle, to nie 
miałem zamiaru pisać o kinie, a wprost przeciwnie nie „o", 
tylko „do" a mianowicie do pana od kultury, czyli do ministra. Pisałem już w grudniowym 
GŁOSIE po obejrzeniu we Wrocławiu w moim ukochanym Teatrze Polskim słynnego 
spektaklu ŚMIERĆ i DZIEWCZYNA, że pan minister dał się tam wpuścić w maliny. 
Staram się żyć życiem starca zupełnie nie zapiekłego, mam w nosie te wszystkie krzątaniny 
wokół „dobrej zmiany”, w telewizorze gapię się na (no właśnie teraz, kiedy piszę felieton 
oglądam i słucham „ZMIERZCG BOGÓW” Wagnera - 23 lutego, godzina jedenasta 2016 r. 
i proszę bez złośliwych skojarzeń), gapię się na muzykę, ale czasem to i owo z Realu mi 
mignie. A, że także czytam, tak jest, o dziwo czytam również książki, a  w Modzie Polskiej 
mieliśmy sekretarza partii (ja was kolego Antkowiak tylko ostrzegam - powiedział) i tenże 
gościu miał ksywę „nie czytaty nie pisaty”. Ale to był prostaczek boży. Raz nas spędził do 
Sali konferencyjnej PKO, Moda miała na winklu Marszałkowskiej i Nowogrodzkiej 
wspólny z PKO budynek i tam nam tłumaczył (byli krawcy, handlowcy i aktyw), jaką 
zbrodnię popełniamy: „Że ja (może to było „rze” ja) ciągle syse (sepleniło się chłopu i to 
było chyba jedyną jego sympatyczną cechą) ze Kior, ze Sior, a ide do Moda, a obok Cepelia i 
ta moda ludowa i az miło, a tu tylko ten Fior (to z Gombrowicza) i te hełme cołtune, a gdzie 
moda ludowa, gdzie ja się pytam?”. Przecież nie było winne chłopisko, że go partia w tę 
wiwisekcję uwikłała, ale też prawda, był kawał drania, bo kazał konwojentom wywieść        
i zniszczyć jedyny portret, który namalowałem pani Jadwidze Grabowskiej, mojej 
mentorce, a trzymałem go w piwnicy w magazynie między kapeluszami, bo był niemile 
widziany „na piętrze”. W czasie odprawy, mającej „oczywiście atmosferę w zespole 
projektantów”, zespół cały, po prostu „en bloc” robił sobie jaja kwadratowe, 
podpuszczaliśmy nieszczęśnika niemiłosiernie, krawcy po tym wszystkim wódkę nam 
postawili. Ale nowa szefowa po naszej „Grabolce”, Halina Kłobukowska cierpiała 
prawdziwie, była prawdziwą damą w dobrym starym stylu, brylowała w paryskiej Haute 
Couture, a tu taki buc (nie wyrażała się, o nie!), takie nic, takie popychle partyjne ośmiela 
się! Ja pyskowałem, krawcy skręcali się ze śmiechu, szefowa płakała, za zielonym stołem 
wpatrzone w nas twarze kamienne, zatroskane o naszą małą modową ojczyznę. Jak sobie to 
teraz odtwarzam (pani z handlowego wyrokowała: „a jacy tam oni artyści, te nasze 
plastusie”) to jedno niestety, czy to się komuś podoba, czy ktoś uwiera, mam skojarzenie: 
partia w sposób żałośnie skarlały szykowała nam „dobrą zmianę” - raz na ludowo panie 
Antkowiak - jedziemy z kolekcją do „przyjaciół Moskali”. I to nie koniec tego cyrku. Za 
chwilę w moich wspomnieniach wystąpi nasz ówczesny minister od handlu, gdzie zostałem 
wezwany „na pyskowanie” i tak pomału dojdziemy do naszego pana od kultury, ma się 

Jerzy Antkowiak

Świat się śmieje...

fot: B. Kucharek

 
24 marca 2016 roku w wieku 80 lat zmarł prof. 
Stanisław Wiśniewski, artysta malarz, pedagog, 
przez wiele lat związany z Wydziałem 
Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii 
Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie.
Uroczy gawędziarz i wieloletni bywalec kawiarni
„Rio” przy ul. Św. Jana.

Stanisław Wiśniewski

Z kroniki żałobnej:

kawiarnie miały wspaniałych muzyków w postaci kapeli cygańskiej. Próbowano założyć 
cech kawiarników. Ważną konkurencją kawiarni były wspomniane viechy. Wiadomo że 
Bratysława i miasteczka wokół miasta wyrabiają wspaniałe wina. Historia mówi że już w 
roku 1435 na 15 ulicach Bratysławy mieszkało 484 winogradników. Viechy w odróżnieniu 
od kawiarni były miejscem bardziej demokratycznym. Miały tu dostęp wszystkie warstwy 
wszystkich narodowości żyjące w tym czasie w Bratysławie – Niemcy, Madziarzy, Czesi, 
Słowacy, Żydzi. Zazwyczaj rodowity prešpurak mówił tymi językami. Wspaniała 
atmosfera, wspaniałe wina przede wszytkim białe i do tego różnego rodzaju kuchnia, muzyki 
cygańskiej nie mogło zabraknąć. Z mnóstwa winiarni, które ja jeszcze pamiętam, słyneła 
Schőne Lotty, miejsce przede wszystkim dla artystów, aktorów, pisarzy, dzienikarzy, 
wyższych urzędników. Gdzie indziej można było zaprosić zacnego gościa z zagranicy jeżeli 
nie do winiarni. A tych było do wyboru. Cała kultura winiarska, produkcja wina była znana w 
szerokich okolicach i w Europie. Mało znany jest fakt, że w Bratysławie po Francji jako 
drugim miejscu w Europie, produkowano, zresztą do tej pory, wspaniałe musujące wino 
Hubert J. E. Fabrykę zbudował w 1825 francuski żołnierz armii napoleońskiej Johan 
Ewangelista Hubert, który zakochał się w pięknej Paulinie i zdecydował pozostać w 
Bratysławie. Kiedy na wystawie win w Budapeszcie cesarz Franciszek Józef  wypróbował 
huberta rzekł: Ten szampus jest wspaniały. O jego wytrawnym smaku świadczy nie tylko 
eksport do całego świata do tej pory, ale głównie to, że wbrew wszystkim reżymom, które 
wzieli diabły, Hubert J.E. istnieje do tej pory. In vino veritas.

fot: B. Zimowski 
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Irena Lorenc z zawodu prawnik z zamiłowania artysta 
malarz, Członek Związku Polskich Artystów 
Plastyków. Związana z Twórczą Grupą Amarant
Grupa Amarant wywodzi się z pracowni artystycznej 
prowadzonej prawie 30 lat w Krakowskim Domu 
Kultury Pod Baranami". Po zlikwidowaniu przez Dom 
Kultury pracowni, uczestnicy grupy zorganizowali 
niezależną grupę pod ta samą nazwą. Od 2001r. do 
2015r. opiekę nad grupą sprawował artysta malarz 
Kazimierz Machowina.

Irena Lorenc - malarstwo

TEATR KTO: WIDOWISKO  PLENEROWE „EXODUS”
30 marca, o  godz. 19 przy ul. Gzymsików 8, odbyło się  plenerowe  Teatru 
KTO, związane z zakończeniem (po 37 latach) działalności teatralnej w budynku przy ul. 
Gzymsików 8 i inauguracją „Sceny Kraków” (prezentacja repertuaru Teatru KTO
w przestrzeniach Krakowa - Cricoteka, Manggha, Teatr Zależny). 
Do udziału w happeningu, którego głównymi elementami oprócz aktorów była muzyka 
i ogień, zostali zaproszeni wszyscy artyści współpracujący z Teatrem KTO od początku 
jego istnienia, a także Widzowie.

widowisko

reżyseria:  Jerzy Zoń.

Z CYKLU „TWARZE KRAKOWSKIEGO JAZZU”:

fot: L. Pizło

Wojciech Groborz

fot: B. Zimowski 
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Wrzesień 1955
Był prawdziwy upał... jesienny. Słońce dogrzewało wyjątkowo intensywnie.       

W czasie badania chorej na odcinku kobiecym usłyszałam przeraźliwy krzyk. Wybiegłam   
z separatki. Na korytarzu chuda czarownica z warkoczykami, przypominającymi szczurze 
ogonki, darła się wniebogłosy:

„Kto? Kogo? Gdzie? Na sali?”
„Nie, paniusiu, pod wierzbami. Przywlekli ją od samej drogi. „Biedną” 

dziewczynę rozrywają! W siedmiu. Już piąty siedzi na niej!”
„Czemu pani nie wołała, jak był pierwszy?” – pytam wiedźmę.
„Bo, proszę pani, chciałam wiedzieć co będzie dalej”.
Swędziała mnie ręka, żeby zdzielić jędzę. poprosiłam asystenta, by zadzwonił po 

milicję.
Spojrzałam przez okno. Na pierwszym planie ziemia była poryta przez 

archeologów: tu kopczyk, tam dziura, tu ruda, tam czarna. Uczeni dowodzili, że huta była tu 
już w drugim wieku naszej ery. Na dowód pokazywano nam miejsce po sąsieku, chałupie, 
piecu hutniczym, komorze, spichrzu itd.

Nie wierzyliśmy w to wcale, mimo, że prowadzący wykopaliska Profesor był 
badaczem o sławie międzynarodowej. Zbyt często bowiem dane nam było zobaczyć, jak 
okoliczni wesołkowie zagrzebywali tu współczesne skorupy, by nastręczać trudu naszemu 
uczonemu.

Tego przedpołudnia prace archeologiczne były w pełnym toku, a Profesor siedział 
na niskim składanym taboreciku, zapatrzony w odgarniane - przez cztery chwackie wiejskie 
dziewuchy - grudki ziemi.. Cały „boży świat” przesłaniała mu dodatkowo czapka z gazety, 
chroniąca go przed słońcem.

Nic więc dziwnego, iż nie tylko nie spostrzegł zbiorowego aktu kopulacji niebogi, 
ale i egzekucji, której na napastnikach dokonała ekipa szpitalnych palaczy z metalowymi 
drągami w muskularnych rękach. Ostatni z nich – zresztą – podniósł jej lewą nogę do góry, 
czym odsłonił całe udo z przyległościami. I wtedy dopiero trzepnął w nie metalowym 
prętem. Po tej egzekucji opuścił nogę i splunął, a całe  towarzystwo skierowało się w stronę 
szpitala i znikło w kotłowni. Kiedy wystraszone draby dały drapaka, „biedna uwiedziona" 
potykając się o bruzdy wykopów badawczych, zaczęła zbliżać się do szpitalnego budynku. 
Po drodze musiała jednak przejść przez zapatrzoną w swą robotę grupę Profesora.

Nieszczęsne dziewczę musiało mieć około czterdziestki, a sądząc z wyrazu 
twarzyczki, żyło profesjonalnie „z miłości”. Nie ulegało też wątpliwości, że „niewiniątko” 
wychyliło już od rana co najmniej pół litra.

Chwiejąc się na nogach w przód, w tył i na boki, panienka podeszła do Profesora, 
zdarła mu papierową czapkę z głowy, splunęła mu w twarz i krzyknęła: „Oddaj, ty s... synu, 
pieniądze! Odpędziłeś mi, chamie, siedmiu facetów, zbiłeś mnie po tyłku, poznaję cię! 
Płacisz czy nie, cholero ciężka?” Profesor, nie wiedząc o co chodzi, zerwał się ze stołeczka i 
wpadł w najbliższe drzwi szpitalne. Na pobojowisku pozostał więc tylko składany 
taborecik. Majowy wietrzyk pastwił się natomiast nad gazetową czapką, która w końcu stała 
się jedynym łupem „oszukanej profesjonalistki”.

Londyn , 1 maja 2016
W 25-rocznicę śmierci
doc. dr nauk med. JADWIGI MIKLASZEWSKIEJ
współtwórczyni Szpitala im. Żeromskiego w Nowej Hucie
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fot: B. Kucharek

Była prawnuczką rektora Krakowskiej Almae 
Mater, wnuczką znanego adwokata – powstańca z 1863 roku, 
córką profesora UJ. Studia medyczne uwieńczone 
doktoratem ukończyła tuż przed okupacją. Wojnę spędziła w 
krakowskim Szpitalu św. Łazarza, dzieląc czas między pracę z chorymi a zajęcia 
konspiracyjne (AK, Żegota).

Po złożeniu habilitacji w III Klinice Chorób Wewnętrznych została „zesłana” do 
Nowej Huty. Tym sposobem stała się w roku 1953 pierwszą kobietą – lekarzem w 
wyrastającym na żyznych polach podkrakowskich wsi „mieście socjalistycznym”. Jej 
zapiski, które staram się odczytać na nowo, by zrozumieć tamte czasy, przypominają myśl 
Ryszarda Kapuścińskiego:

„Źli ludzie nie mogą być dobrymi dziennikarzami. Jedynie dobry usiłuje 
zrozumieć innych, ich intencje, ich wiarę, ich zainteresowania, ich trudności, ich 
tragedie...”

Sierpień 1953
Pracuję wciąż jeszcze w Klinice, ale już trzeci raz jestem delegowana na okres 

dwóch tygodni do Nowej huty, by... badać robotników. Jest to zajęcie o tyle jałowej i nikomu 
niepotrzebne, jako że przyjęta do pracy robotnicza „masa” została już gruntownie 
przebadana.

Ale my badamy „w czynie” – w myśl szczytnych haseł „Wszystko dla Huty”, 
„Nowa Huta ma pierwszeństwo”. Jednym słowem: „bierzemy czynny udział w budowie 
pierwszego miasta socjalistycznego”. To zdanie da się wyczytać nie tylko w sprawozdaniach 
dyrekcji Szpitala, którego pierwsze ściany widać już wśród pól.

Lipiec 1954
„Zachciało ci się przygody” - żartował Jurek, kolega z Kliniki. Tego marcowego 

ranka, kiedy wracał z nocnego dyżuru, udało mu się mnie przyłapać w momencie, kiedy      
w całej krasie robociarskiego stroju gramoliłam się na ciężarówkę.

„Nie trać siły na socjalistyczne Klondike” – usiłował mnie przekonać, „nie masz 
drygu do kopania złota... to raz, kobietom w kopalniach kopać zakazano...to dwa, a mimo że 
jedziesz leczyć, to ci co dobrze kopią, i tobie mogą ,,dokopać”.

„O mnie się nie martw” – moje oczy lśniły równie mocno, jak gumiaki, 
oczyszczone z wczorajszego nadwiślańskiego błocka.

„Nie bądź taka pewna” – zareplikował Jurek, kiedy ciężarówka ruszyła spod 
Barbakanu.

Te jego słowa dopadły mnie w moim prawie gotowym... „gabinecie”.
Porządkowałam gorączkowo sterty papierów ze świadomością, że już za dziesięć 

dni (6 kwietnia) pierwszy pawilon szpitala FF1 (czyli Chirurgia i moja Interna) otwieramy 
dla „ludności”.

Podniosłam głowę, kiedy drzwi otwarły się nagle z hukiem.
W odległości pół metra od biurka mężczyzna lat około dwudziestu pięciu kołysał 

się na nogach.
Skrzywiony po złamaniu nos, zdawał się opierać na górnej wardze. Daszek 

dżokejki zasłaniał całkowicie brwi i rzucał cień na osadzone w wąskich szpareczkach 
powiek zielonkawo piwne oczy. Gniewnie kręcił głową, a czarne nie ostrzyżone włosy 
ślizgały się po kołnierzu brudnego płaszcza.
„Będzie zwolnienie?” – wycedził nie wyjmując papierosa z ust, a rąk z kieszeni.
„Jakie?” – spytałam zdziwiona.

„Zaraz się pani dowiesz!” – zaświszczał wyciągając prawą rękę z kieszeni. A kiedy 
błysnął koniec cienkiego „kozika”, triumfem zabłysły zielone oczka w szparkach powiek. 
Staliśmy naprzeciw siebie rozdzieleni trzydziesto centymetrową szerokością stołu.
Biegły sekundy ciszy, nie rokujące dla mnie żadnej szansy. wtedy przyszło olśnienie.
Gwałtownym ruchem ręki lewej otworzyłam szufladę biurka. Nieznacznie wsuwając dłoń, 
pochyliłam się do przodu spoglądając mu prosto w oczy.
„Obywatelu” – zaczęłam. Wzruszył ramionami.
„Szanowny Panie” – poprawiłam. Wtedy wysunął nóż bardziej do przodu, a ja nie 
odrywałam wzroku od jego mrugających powiek, które od czasu do czasu zamykały się        
i otwierały – „Widzę, co pan szanowny ma w ręku, ale nie wie pan, nawet się pan nie 
domyśla, co ja mam w szufladzie”.
„No? no?” – syknął tym razem – papieros zachwiał się w ustach, powieki szybciej zadrgały    
i cofnął się wolno do tyłu.- „Czemu się pan cofa”? – zapytałam.                                           

„Wyjmij pani te rękę z szuflady” – wycedził stłumionym głosem – „ja se tylko tak na hece, 
bo ja sobie tylko zażartował”.

Dwa pełne lata upłynęły, zanim wiejska, nowohucka siłaczka, imponująca zresztą 
sportową krzepą, doczekała stopnia „docenta”.

„Sposób życia urządzać będę chorym dla ich dobra, podług sił moich i 
zdolności, nigdy nie zaniedbując tego”.

Te słowa Hipokratesowej przysięgi skorygowały dwa fakty nie tylko... literackie.
„Należy więc milczeć o swoich prawdziwych przekonaniach, jeżeli to 

możliwe” – uczył Wielki Uciekinier w „Zniewolonym Umyśle”. Ale od razu dodając za 
znanym francuskim religioznawcą znaczące zdanie („Są wypadki, kiedy milczenie nie 
wystarcza”)  sankcjonował wizję „Poematu dla dorosłych”:

Wielka migracja przemysł budująca
nie znana Polsce, ale znana dziejom,
karmiona pustką wielkich słów, żyjąca
dziko, z dnia na dzień i wbrew kaznodziejom –
w weglowym czadzie, w powolnej męczarni.

.

Krzysztof Miklaszewski

NOWOHUCKIE  ZAPISKI

CÓRKI ESKULAPA

fot: B. Kucharek
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