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Andrzej Sikorowski

OKNO NA PLANTY (58)

fot: B. Zimowski 

SMACZNEGO

      Już za chwilę, dosłownie za parę dni rozpocznie       

się kulinarne szaleństwo, orgia wypieków, smażenin, 

marynat. Do codziennej wieprzowiny dołączą ryby i 

dziczyzna bo tak każe świąteczny obyczaj. Mogą sobie 

gadać dietetycy, specjaliści od zdrowej żywności, ekolodzy wszelkiej maści, lekarze. 
To paradoksalne, że ikonografię nadchodzących Świąt stanowi dziecina na sianku ubogiej 

stajenki, że będziemy żrejąc i pijąc na potęgę śpiewać kolędy o zmarzniętym i głodnym 

Jezusku, o mizernej cichej stajence, o płaczącym z zimna dziecku bo mu przecież matula nie 

dała sukienki. Sam ulegam tej biesiadnej histerii, temu szałowi zakupów i tylko czasami 

przychodzi refleksja w postaci bardzo zgrabnej myśli Benjamina Franklina że od powstania 

sztuki kulinarnej człowiek zjada dwa razy tyle niż potrzeba mu do życia. Ale jedzenie i picie 

należą do niewątpliwych przyjemności, których eliminacja czyni nasz żywot smutnym.     

Ja wiem że są na tym świecie asceci myślący całkiem odmiennie, dążący do doskonałości   

w sposób i przy pomocy środków,  jakich nie umiałbym przedsięwziąć, bom człek słabego 

charakteru. Za to łeb mam mocny.
I tego wszystkim będącym na dobre i złe z naszą gazetką z okazji zbliżających się Świąt 

serdecznie życzę.

I czego Państwu (i sobie) życzyć w tym nachodzącym nowym roku? Gdyby tak 
spełnić życzenia wszystkich to zrobiło by się straszne zamieszanie, więc może 
jednak nie. To może żeby było tak jak było? Przesadny minimalizm. To może 
żeby było tak jak było tylko lepiej. I żeby na kawkę (albo piwko) w Zwisiku 
starczyło. Czego Państwu (i sobie) życzę. AD
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fot: W. Plewiński

Na tygrysiej stojąc skórze
Obok lwa i obok pumy
Krążki słońca rzucał w górę
Bawiąc tłumy
Rzucał w górę tony złota
Wszystko rzucał co miał w ręce
I cieszyła się hołota
I nic więcej…

Pośród lwów i wśród udręki
Soi żongler dwusturęki
To jest cyrk ! Ale cyrk…

Gdy zabrakło mu przedmiotów
Cisnął w górę cały cyrk
Razem z sobą i hołotą
W niebie znikł.
Lecz do nieba się dostali
Tylko ci co byli święci
A grzesznicy pospadali
Mimo chęci…

Pośród lwów i wśród udręki
Stoi żongler dwusturęki
To jest cyrk! Ale cyrk…
ale cyrk…           ale cyrk…

Wiesław Dymny

Żongler dwusturęki

rys: W. Dymny
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Doktor nauk humanistycznych, studia z zakresu etnografii i antropologii kulturowej odbyła 
na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jest rodowitą krakowianką z Krowodrzy, nazywanej 
zagłębiem szopkarskim. Dorastając w rodzinie, w której pieczołowicie kultywowano 
tradycje krakowskie, sama stała się ich znawczynią i miłośniczką. To m.in. spowodowało, 
że wkrótce po studiach podjęła pracę w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa, kierując 
Działem Folkloru i Tradycji Krakowa, który gromadzi szopki krakowskie i posiada ich 
największą i najbogatszą kolekcję. Organizowała coroczne konkursy dzieł szopkarskich      
i wystawy pokonkursowe, była kuratorką kilkudziesięciu wystaw szopek, głównie za 
granicą (w Europie, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie), uczestniczyła w obradach sądu 
konkursowego. Jest też autorką licznych publikacji sławiących fenomen szopki 
krakowskiej jako niepowtarzalnego i olśniewającego zjawiska folkloru miejskiego (m.in. 
Szopki krakowskie, Olszanica 2002). Album Legendy i tajemnice Krakowa. Od króla Kraka 
do Piotra Skrzyneckiego (Kraków 2005) zdobył tytuł Krakowskiej Książki Sierpnia 2005 
roku.
Zakochana w tradycji, przez wiele lat była opiekunką dorocznych obchodów Lajkonika      
w Krakowie. Anna Szałapak z talentem łączy dwa światy: świat szopek krakowskich z nie 
mniej fascynującym światem tańca i muzyki. Oba osadzone głęboko w tradycji i historii 
Krakowa, wzajemnie doskonale się dopełniają. Jako studentka etnografii tańczyła              
w Zespole Pieśni i Tańca Uniwersytetu Jagiellońskiego „Słowianki”. Przez dłuższy czas 
była związana z legendarnym kabaretem Piotra Skrzyneckiego „Piwnica pod Baranami”. 
Obecnie tworzy własne artystyczne programy autorskie, w których splata klimaty 
„piwniczne” z własną inwencją twórczą. Swoim lirycznym, jednocześnie pełnym ekspresji 
głosem o brawie „szklanej, lecz szorstkiej, poważnej, ale powabnej”, jak to określiła 
Agnieszka Osiecka, zachwyca i hipnotyzuje publiczność na wielu koncertach. Efektem 
współpracy z wybitnymi artystami (Zygmuntem Koniecznym, Zbigniewem Preisnerem, 
Andrzejem Zaryckim, Janem Kantym Pawluśkiewiczem, Michałem Zabłockim, Jackiem 
Wójcickim, Grzegorzem Turnauem, Andrzejem Sikorowskim, Konradem Mastyło) są 
wydane albumy: Anna Szałapak z Piwnicy pod Baranami (1991), Koncert w Trójce (1999), 
Żywa woda (2000), Serca na rowerach (2004), Koncert kolęd z szopką krakowską w tle 
(2011). Anna Szałapak jest laureatką konkursu 1 Programu TVP za wykonanie piosenki 
Zaklinanie, czarowanie oraz nagrody 3 Programu Polskiego Radia „Mateusz 97” za 
osiągnięcia artystyczne, oryginalną interpretację piosenek literackich, niepowtarzalny styl    
i niezapomniany koncert w Trójce. W 2008 roku zdobyła też Złoty Laur za mistrzostwo       
w sztuce piosenki literackiej przyznawany przez Fundację Kultury Polskiej.
W pejzażu kulturalnym Krakowa Anna Szałapak jest postacią znaczącą, tworzy świetlistą 
kreację, eksponując piękno Krakowa. Efektem jej wieloletniego doświadczenia w pracy 
muzealnej i niegasnącej pasji krzewienia tradycji krakowskich jest wydana przez Muzeum 
Historyczne Miasta Krakowa książka Szopka krakowska jako zjawisko folkloru 
krakowskiego na tle szopki europejskiej. Studium historyczno-etnograficzne. Niewątpliwie 
w pewnej mierze do jej powstania przyczyniła się przyjaźń z wieloma intelektualistami, 
wśród których wymienić należy Jerzego Turowicza, Agnieszkę Osiecką, Piotra 
Skrzyneckiego,  Andrzeja Szczeklika,  Ruth Buczyńską,  Stanisława Kłysa  i  Ewę Lipską.

Anna Szałapak - życiorys

Szopka krakowska jako zjawisko folkloru krakowskiego na tle szopki europejskiej. 
Studium historyczno-etnograficzne. Muzeum Historyczne Miasta Krakowa - 2012
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Bożena Pomian - Leszczyńska

fot: W. Morek

Kraków 1997r.

Zadzwoniłeś nocą

Otworzyłam drzwi

Zawinąłeś peleryną

Spoglądasz

Swoimi niebieskimi

Oczyma morza

Piotrze to Ty - powiedziałam

PIOTR

Uśmiechnąłeś się

uchyliłeś kapelusza

z którego uleciało piórko

i utknęło

na parapecie

mego serca

A bukiecik zwiędłych 

kwiatów

z kieszeni Twojej marynarki

Ożył

i ożywa od nowa

na zielonych trawach

mojej pamięci o Tobie
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Andrzej Matusiak
MÓJ DAWNY KRAKÓW 

MIASTO, LUDZIE, WYDARZENIA
na starej pocztówce i fotografii 
oraz wspomnieniach”  (53) 

fot: B. Zimowski 

fot: A. Matusiak

Grudzień z uwagi na zbliżające się Święta Bożego 
Narodzenia i Nowy Rok  to z jednej strony religijny 
czas adwentowy, a z drugiej okres gorączkowych 
zakupów mikołajowo – gwiazdkowych i świąteczno – 

noworocznych przygotowań. Obchodzony przez chrześcijan Adwent od łac. adwentus – 
przyjście, czyli czas duchowego oczekiwania na narodzenie Jezusa, będący również 
początkiem chrześcijańskiego roku liturgicznego, został wprowadzony w 380r. przez synod 
w Saragossie. Rozpoczyna się adwent nabożeństwem tzw. 
Nieszporami w pierwszą niedzielę między ostatnimi dniami 
listopada a 3 grudnia i trwa przez 4 niedziele do 24 grudnia, a 
każdego dnia odprawiane są ranne msze – roraty przy 
zapalonych świecach i oficjalnym fioletowym kolorem szat 
liturgicznych.                     
Okres ten jest też od dawna swego rodzaju „żniwami 
handlowymi”, jako czas najrozmaitszych targów, jarmarków i 
wyprzedaży. W supermarketach bożonarodzeniowe dekoracje 
spotykamy już od października, gdzie obok zniczy i 
chryzantem na Wszystkich Świętych, wcale nie sporadycznie 
wyłożone bywają upominki i gadżety mikołajowo - 
świąteczne. W końcu nigdy nie wiadomo, kiedy zniczyk może 
się przydać. W Krakowie jarmarki świąteczne były 
organizowane od wieków na Rynku Głównym. Obecnie 

znowu powróciły. Gdy        
w XIX w. z Niemiec przyszedł do nas zwyczaj 
obdarowywania dzieci upominkami 6 grudnia  na Św. 
Mikołaja i świąteczna choinka z ozdobami, od strony 
kościoła Mariackiego rozpoczęto handlowanie 
świątecznym towarem. Rynek Główny stał się 
największym krakowskim targowiskiem z choinkami i 
świątecznymi kramami. Tutaj można było umówić orszak 
Mikołaja z diabłem i aniołkiem do wręczenia dzieciom 
upominków. Ponieważ prawdziwy św. Mikołaj żyjący na 
przełomie III i IV wieku był biskupem Miry w Licji 
(dzisiejsza Turcja) więc Mikołaje miały biskupie szaty       
z czapką – mitrą i pastorałem,  a nie jak obecnie 
upowszechnia się disnejowskiego Mikołaja lub innego 
Dziadka Mroza w czerwonej zimowej czapce z białym 
futerkiem w otoczeniu krasnali i śnieżynek, rodem             

.
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fot: A. Matusiak

z Bieguna Północnego czy fińskiego Rovaniemi. Na straganach, podobnie jak obecnie, 
sprzedawano ozdoby choinkowe, świąteczne kartki pocztowe, opłatki, oświetlenie oraz 
arkusze kolorowych papierów, bibuł oraz metalizowanych srebrnych stanioli i złotych 
cynfolii. Gdyż powszechnie w domach i na lekcjach prac ręcznych własnoręcznie 
wykonywało się różne ozdoby choinkowe jak np. łańcuchy,  gwiazdy, aniołki, jeżyki, 

szyszki, orzechy, słodycze zawijane w kolorowe papierki.  Sam 
takie zabawki dawno, dawno temu robiłem. Wykonywano           
i sprzedawano szopki, co stało się nawet krakowską 
specjalnością jak widać na zamieszczonej widokówce. Jednak 
największą popularność zyskały choinkowe bańki – tak się 
mówiło i mówi w naszej  raczej pacyfistycznej CK Galicji, 
zgodnie ze sposobem ich wytwarzania, bo to jest wydmuchana 
szklana bańka, a nie wojskowy wybuchowy produkt bombka, jak 
ją nazwano w militarystycznie nastawionych Prusach                  
i Wielkopolsce oraz carskiej Kongresówce. Kreatywny intelekt 
Małopolan jest widoczny. Pierwszą bańkę na choinkę 
wydmuchał w 1847r. Hans Greinel w niemieckim Lausch            
i wkrótce Turyngia z Norymbergą na czele stała się centrum 
produkcji tych ozdób choinkowych. Z czasem takim wręcz 
światowym potentatem stała się Polska. Ale obecnie, tak jak w 
innych produktach i tutaj króluje chińska tandeta. Nieodzownym 
atrybutem wyłącznie polskiej Wigilii gdzieś od XV wieku jest 
opłatek, nie spotykany w innych nacjach, a którego rola jako 

symbolu pojednania została umocniona w XIX wieku. Kiedyś pieczony przez siostrzyczki 
zakonne, obecnie też przez wyspecjalizowane i z biskupim certyfikatem piekarnie. Oprócz 
sprzedaży na stoiskach, opłatki głównie były rozprowadzane w parafiach przez kościelnych  
i organistów dającym niejako gwarancję ich prawdziwości, a im samym wymierną 
wdzięczność od parafian. Ale w dzisiejszych czasach świętości jest coraz mniej, to i podróbki 
opłatków rozprowadzane są przez podejrzanych 
domokrążców. Podobnie stało się z kiedyś roznoszonymi     
w okresie przedświątecznym kalendarzami przez 
prawdziwych i znanych mieszkańcom listonoszy i 
kominiarzy, obecnie oferują je i to często z błędami różni 
podejrzani przebierańcy. Niestety i obyczajowość Świąt 
Bożego Narodzenia czy Nowego Roku, podobnie jak nasza 
codzienność zawłaszczana została przez różnej maści 
złotoustych cwaniaków w czym sami maczaliśmy ręce. Ale w 
tej pięknej przyjaznej atmosferze bożonarodzeniowej 
życzliwości, myślmy optymistycznie pozytywnie i bądźmy 
przyjaźni, serdeczni etc. etc. i uczynni dla bliskich.                
Z tym świątecznym chrześcijańskim przesłaniem, życzę 
Wszystkim Czytelnikom Naszej Gazetki i Ich Bliskim 
tradycyjnie Wesołych Świąt Bożego Narodzenia                    
i Szczęśliwego Nowego Roku 2017.         .
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gatunkiem grudniowego światła, grały  nieziemsko. Siedziałem urzeczony. W dodatku   
sam  jeden. Sam, wobec tej  mistycznej wręcz  aury. Wobec takiego spektaklu ?  Ktoś mnie 
na tę chwilę zaprosił?  Siedziałem „odpłynięty”.  Oczarowany. Z wdzięcznością myśląc      
( uświadomiłem to sobie )  o łańcuchu sprawców tej chwili. - O geniuszu artysty, 
umiejętności konserwatora, o łaskawości Nieba ... O Boskim  Oświetlaczu  tego dnia.        
O niewidzialnej Dobrej  Ręce, która mnie na ów moment („za tym opłatkiem”)  tu 
skierowała...                                                                                                                                                          
Wziąłem i poniosłem tegoroczny,  ten franciszkański  opłatek,  z odświętnym  uczuciem 
radości i wdzięczności. Za okoliczności zdobycia go.                                                                            
- Może  jakoś to się wliczy?  I włączy się do podziału?           
                                                                                              / Kraków, grudzień 2013/

.

.

koń zgubił dorożkarza pod 
Floriańską Bramą 
hejnał z Wieży 
dogania dwudziestą godzinę

wieczór na skrzydłach gołębi
w szarym oknie miasta
księżyc z oczkiem w pończosze 
przebiega przez Rynek

mgła jak welon z muślinu 
przy weselnej sukni
tylko gdzieś w tle słychać 
stukot kopyt koni

mknie przez miasto dorożka
wspomnień kilka lirycznych
przemknęło obok
poeta zadumany
z wiecznym piórem w dłoni
kurzu obłok

Tajemnice Krakowa

Ewa Celer

fot: W. Morek
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Chwila to brzemienna we wzruszenia. Wigilijny wieczór, 
opłatek  znów w  dłoniach... Przez mgnienie, jak              
w najszybszym kalejdoskopie, wracają obrazy.                                
Zapamiętane te same  chwile. - Dawne  wigilie...                                                                                  
- Tamci przy  stołach ludzie. Z  nieistniejących  już  
domów tamte  głosy.  I jeszcze można by tak  przymnażać 
przeszłość. Tę pożegnaną. I niepożegnaną?                              
- Wzruszenia wielopoziomowo  drgają w nas. Trzymamy 
je wszakże w dyscyplinie.  
 Co do mnie, taki mój zwyczaj, cofam tę chwilę, jeszcze, by tak rzec - do introdukcji Świąt. 
Do  momentu „ pozyskiwania  opłatka”.  Kiedy to  starym zwyczajem, najpierw  pojawiał 
się w domu  „ ktoś z kościoła”. Najczęściej  organista . Rozkładał walizeczkę z opłatkami,  
przysiadał na chwilę pogawędki. Z roku na rok powtarzał się ten ceremoniał. Potem 
rozlegało  się ukontentowane : „ No to już opłatek w domu. Ile to jeszcze do świąt?..”
Obliczała głośno Mama,  dodając  w kierunku  słabiej  wtedy słyszących domowników  -   
z czym to jeszcze trzeba by  zdążyć. Jakie obowiązki  dobrze  by  podzielić.  Kwestia 
choinki, pastowanie podłóg,  trzepanie  co tam  by  trzepnąć  trzeba. Itd. Itp.

W  krakowskim domu, miedzy innymi  moimi obowiązkami ( i to bez szemrania )  znalazł 
sie i ten - opłatek.  Tyle, że utrzymuję w Tym względzie  swój  zwyczaj. Oczywiście,  
najprościej  było by nabyć ( ot przy okazji )  ów „ produkt świąteczny” byle gdzie tam. Na 
Kleparzu, na straganie Rynkowym. Dostępny  wszak  bez trudu.  Ale  mnie  obowiązuje 
szczególny wymóg.- Powrót do źródeł ?  Opłatek ma przychodzić z kościoła parafialnego. 
Albo, zgódźmy się na to odstępstwo,  z jakiegoś bliskiego, bardziej mi domowego. A skoro 
„kościół” z opłatkami  do domów już się nie wybiera, wybrać się mnie tam trzeba.                                                                                                                                        
Naprzemiennie więc, chodzę albo do parafialnego Mariackiego - piękna przy okazji 
wyprawa do tamtejszej zakrystii - albo i bliżej, po sąsiedzku do Franciszkanów.                 
W tym roku zdecydowałem:  opłatek będzie franciszkański. Może to i z sympatii  dla 
wiadomego  Franciszka ?  
Wynagrodzona była mi  ta chwila.                                
– Dzień był , jak  się tego roku  zdarzały, nadzwyczajny. Grudniowy, a prawie  wiosenny. 
Jasny, rozsłoneczniony . Wszedłem do Kościoła. Usiadłem - tak się zdarzyło w tej 
południowej porze , w stuprocentowo  pustym wnętrzu.  Siedziałem  olśniony... Odkryłem, 
że właśnie  co dopiero  zdjęto  rusztowania ,  przez parę miesięcy  renowacji , zasłaniające  
koronne perły tej świątyni -  witraże Wyspiańskiego. Te,  przy głównym ołtarzu. Były to, jak 
się później dowiedziałem, pierwsze chwile tej prezentacji.  Efekt odsłonił się oszałamiający. 
Wszystkie zresztą okna - czyli wszystkie witraże, prześwietlone  tak nietypowym 

.

.

 Z OPŁATKIEM FRANCISZKAŃSKIM

Leszek Długosz

fot: B. Zimowski

 ( Z mojej „szuflady felietonowej „)
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Andrzej Banaś

fot: B. Kucharek

JESIEŃ

Złoto opadłych nadziei
Okazało się
Smętną warstwą tombaku
Z którego żadna mennica
Nie zdoła wytłoczyć dobrej monety
Niemniej
Próby trwają

GWIAZDKA

W pobliskiej ENKLAWIE
Poszarzało mocno
Kiedy miejsce szpaleru krzewów
Zajął nieżywopłot
I spoza grubych sztachet
Nie słychać sąsiedzkiego Dzień dobry
Aż tu 
Wieczorową porą
Pośród płotu błyska
W miejscu świerkowych desek
Strojna w gwiazdę
Choinka
Też świerk
Ale

KOLEJ

Kiedy wcześnie robi się późno
To znak
Iż naturalną rzeczy koleją
Lato odjechało pośpiesznie
Zatrzymując się z opóźnieniem 
Na jednej dwutygodniowej miłości
I dwu krótkich zauroczeniach 
Krótszych nawet
Niż spódniczki nosicielek
Teraz
Pora najwyższa
Przywdziać jesienną garderobę
I słuchając uważnie stukotu kół
Rozejrzeć się za miejscem leżącym
Pamiętając o koniecznej dopłacie
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                                                                                            Bieli się obrus                                                                             
                                                                                            i opłatek                                     
                                                                                            za oknem śnieg się                                 
                                                                                            pierwszy bieli                                                            
  
                                                                                            I jeszcze bielsi
                                                                                            od tych bieli
                                                                                            pasterzom jawią się
                                                                                            anieli                         

Z  tomiku „Zielony  ryzykant”
Wydawnictwo Jagiellonia SA
Kraków 2003

Było ci zimno                                                                                                                                                   
i przytuliłaś się do mnie                                                                                         
dlatego kocham mróz                                                                                         
ja                                                                                                                                                    
który  nienawidzę zimy  

Pochwała mrozu

 Odcienie bieli

Andrzej Warzecha

fot. B. Kucharek

W ŚWIĄTECZNYM NASTROJU

Po wigilii 

gdy już wszyscy
mówią językiem
ryb i grzybów
wprzęgam do sań
siwego od mrozu konia
odpływamy
miasteczko w pochodniach
lepi bałwany
na płozach ostrzą noże
przybrane dziecko śmieje się
do szyby

i tylko śniegu małe opłatki
łamią się życzliwie
z świerkami
z jodłami

potem o dwunastej
siwy zaczyna mówić
a mówi tak przekonywająco
że w drodze powrotnej
zamieniamy się rolami

                          

Na aniele czapka
Z ciepłej wełny gore
Anioł z gór się urwał 
Jeszcze przed wieczorem
            Niosło go Beskidem
            Nosiło po lesie
            Lecz wrócił w Bieszczady
            Teraz ogrzać chce się
Aniele grudniowy
Zimny do połowy
Zostań trochę z nami
Zagrzej sobie nogi
             Aniele styczniowy
             Zmiłuj się nad nami
             Jeszcze zdążysz poznać
             Niebieskie polany
Na aniele czapka
Z anielskim pomponem
Anioł chce odlecieć 
Jeszcze przed wieczorem

 Adam Ziemianin

 Anioł zimowy

Patrz! Orzechy coraz twardsze tej jesieni 
Wiewiórki ostrzą zęby na rogu księżyca 
W lesie klęczy na jedno kolano 
Na obrusie przymrozku - wilczyca 

Kurczą się rozmowy - od słowa do słowa 
Herbata nagle zamarza przy stole 
Krok do zimy prawie nie do uchwycenia 
A jednak już bijemy przed nią czołem 

Telewizor szronem zaszedł nie wiadomo kiedy 
Szklanka ślizga się jak igła po płycie 
Słuchamy Vivaldiego - "Cztery pory roku" 
Słyszysz jak mocno bije w nas życie

Wchodzenie do zimy

fot. B. Kucharek

Oddałeś pokłon - wzorem owieczek, lamy, wołu;
ziemskich pasterzy, małych przysiółków, wielkich miast.
- Wiesz, narodziło się dzieciątko - Chrystusik
na chwałę Ziemi, planet, gwiazd.
Czas na życzenia, na kolędy ... siądź do stołu.
Życz bliskim: by pod obrusem ... sianka szeleścił sympatyczny garb          
i tradycyjnych potraw doliczyć mógł się wzrok
- Aby był barszcz czerwony, pierogi, kutia i smażony karp                          
i aby Wigiilię witać znów za rok.

WIGILIA

Jerzy Piątkowski

fot. B. Kucharek
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Ladislav Volko

Liścik z Bratysławy nr. 27

„Tak nam zabili Ferdynanda – powiedziała pani Müllerová 
panu Švejkovi.“ Tak mniej-więcej rozpoczyna się wpaniała 
powieść Jaroslava Haška o przygodach żołnierza Švejka 
podczas I. wojny światowej. Szkoda że nie ma nowego 
Jaroslava Haška (a może się znajdzie...) który by opisał 
przygody naszego człowieka początku 21. wieku w czasach 
pokoju. I było by o czym...bo świat oszalał na naszych oczach i nie chce wracać do stanu 
normalnośći. „Najpierw brexit, teraz Trump...“ „Koniec demokracji w Ameryce?“ – pyta 
jeden, „Populiści wszystkich krajów, łączcie się?“ – konstatuje pytaniem drugi, „Koniec 
liberalnej demokracji w świecie?“ – dalsze pytanie, „Dotrzyma obietnicę?  A do tego ostro 
Rudy Giuliani: „Z Putinem będziemy rozmawiać z pozycji siły i nie tak głupio jak Obama i 
Hillary“ a nasz sąsiad Orban rozdaje uśmiechy na wszystkie strony i mówi „Z Trumpem 
będzie świat lepszy“. A dalej: „Trump pokonał Amerykę“ i „Koniec sielanki w Europie“. To 
są tytuły niektórych artykułów słowackiego mainstreamu. Wiadomo, że jakoś będzie. 
Inaczej niż do tej pory. Putin rozmawiał z Trumpem i ma nadzieję że stosunki amerykańsko – 
rosyjskie wyjdą z kryzysu i razem znajdą odpowiedzi na wyzwania globalnego 
bezpieczeństwa. Poroszenko rozmawiał z Trumpem   i ma nadzieję że Ameryka nadal go 
będzie chroniła przed zachciankami wielkiego sąsiada. Si Tin – pching, prezydent Chin 
powiedział wprost, że się cieszy na bezkonfliktową współpracę. Nie będę wymieniał 
wszystkich, który już rozmawiali i którzy czekają na rozmowę z Trumpem. Astrolodzy 
indyjscy mówią że świat jest w apogeum złego i powoli jest zmuszony kroczyć w kierunku 
pozytywnym...za dużo broni i niektórzy chcą jeszcze więcej. Amerykanie nie zasługują na 
tylu jastrzębi, co głoszą że będą walczyć wszystkimi możliwymi sposobami włacznie z 
wojną, o pierwszeństwo w świecie przed Chinami            i Rosją. To się nazywa w Europie 
propaganda wojenna i jej podsycanie jest karalne. Jak również karalne jest zapraszać do 
Europy wszystkich którzy chcą przyjechać pod różnymi względami bez pozwoleń i 
identyfikacji. Po prostu, trzeba dotrzymywać prawa i normy, które sami sobie ustaliliśmy, 
bowiem  Norymberga czeka. Kropka. A w Bratysławie pada deszcz. I w dodatku jest mu 
obojętne jak będzie w polityce. Ale to tylko na pierwszy rzut oka, bo na drugi i padanie 
deszczu jest spolityzowane. Pomyśleć trzeba. Ale tym samym spotkania, festiwale, 
seminaria, konferencje, koncerty, premiery autorów wszystkich sztuk, otwieranie wystaw i 
świąteczne jarmarki. Jeden festiwal się kończy żeby inny się rozpoczął. XVIII. 
Miedzynarodowy Festywal Filmowy Bratysława ma swoich zwycięzców a między innymi 
w kategorii filmów dokumentalnych reżyser Anna Zamecka za film Komunia, za najlepszy 
film krótkometrażowy Bartosz Kruhlik za film Adaptacja. Uczestniczył na festiwalu 
również Michał Marczak z filmem Wszystkie nieprespane noce. Drugi festiwal z innej 
beczki: Ars poetica 2016, jak sama nazwa mówi jest miedzynarodowym festiwalem poezji. 
Cztery dni spotkań, wystąpień, recytacji, medytacji przy winku słowackim czy innych 
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Teraz tu ma swój kąt, Iwona Siwek - Front

trunkach, jak również – poezja i film, poezja i taniec, poezja i muzyka, poezja i demoscena 
(Piotr Marecki). A z polskich reprezentantów jeszcze Hawangarda i Kaja Pluto, Kacper 
Bartczak. A przez cały miesiąc w przeróżnych miejscach Bratysławy wystawy fotografików 
z całego świata – od lat, Miesiąc fotografii i BHS co w przetłumaczeniu znaczy 
Bratysławskie Uroczystości Muzyczne, 52. rocznik. 17. listopada jest u nas i u braci 
Czechów święto państwowe. Przypominamy sobie“aksamitną rewolucję“ jak wolą jedni, 
„przewrót“ jak mówią inni. 27 lat po tych zajściach mamy wolność, korupcję, cynizm i na 
Słowacji odnowiły się „głodowe doliny“ – miejsca gdzie w międzywojennym czasie nie 
było pracy i ludzie stąd wyjeżdżali – tak jak teraz. Na ulicach miast mamy żebraków i 
bezdomnych. Nożyce się otwierają coraz bardziej – bogaci się bogacą a biedni biednieją.  
Młodzi ludzie coraz mniej wiedzą o historii i kulturze własnego kraju. Zostaliśmy po prostu 
kolonią. Młoda czeska ekonomistka Ilona Švihlíková napisała książkę Jak zostaliśmy 
kolonią w której objaśnia czeską, ale tym samym i naszą drogę do tego zacnego sposobu 
istnienia. Większość ludzi – zwykłych zjadaczy chleba – żyje gorzej niż przed 1989 rokiem. 
Najbardziej bolesnym faktem jest biedota, która rozprzestrzenia swoje skrzydła coraz 
szerzej. Z młodych rodzin, jeżeli nie ma innego wyjścia to ktoś jedzie zarabiać „na Zachód“  
i tu jest krok do rozwodów. Dzieci wyrastają bez jednego rodzica przynajmniej.  A co za tym 
idzie – depresje, choroby, których już nie było, moralny upadek, strata empatii wobec 
potrzebujących, brak solidarności, upadek pod wszystkimi względami. To nie jest 
malowanie czarnymi farbami – to jest kapitalistyczny realizm. No, cóż...tego sobie nikt nie 
wyobrażał 17. listopada 1989. We wskażnikach UE różnego rodzaju jestesmy prawie  na 
czele. Ale ze wskaźników się jeszcze nikt nie najadł i nie został szczęśliwym. Co by na to 
powiedział dobry wojak Szwejk. A mówiłem, że brakuje współczesnego Jaroslava Haška...a 
może jest w drodze. Jestem nieprzejednanym pesymistycznym optymistą.
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Galeria Vis á Vis:

Kawiarnia Vis á Vis oraz autor,
zapraszają na uroczyste otwarcie

wystawy „Dookoła Świata”
dnia 2 grudnia 2016r. ( piątek )
o godz 18 w Kawiarni Vis á Vis

- Kraków, Rynek Gł. 29

ZAPROSZENIE
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Z CYKLU „TWARZE KRAKOWSKIEGO JAZZU”:

Janusz Nowotarski

fot: L. Pizło
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              Najtrudniejsze zostawiłem na koniec,  bowiem 
będzie o zdrowym rozsądku (Z.R.) 
Cóż to takiego ? Niby wszyscy wiedzą a definicji jak do tej 
pory nikt nie sformułował. Podobnie jak z takimi pojęciami 
jak czas, sztuka czy miłość używanymi na co dzień,             
a niemożliwymi do precyzyjnego zdefiniowania. Dużo 
pracy i wysiłku w stworzenie precyzyjnego określenia 
włożył Kartezjusz. Podał szereg opisów, przykładów           
i analiz  a definicji jak nie było tak nie ma. Ukuł określenie 
„zmysł wspólny” (sensus communis) moim zdaniem 
zupełnie nie oddający istoty sprawy. Benjamin Franklin 
twierdził, że zdrowy rozsądek to jest to co każdy powinien  mieć, a mało kto posiada. Po 
mojemu człowiek myślący zdroworozsądkowo ma umysł bystry i umie go właściwie 
używać, co oznacza, że zbytnio nie teoretyzuje ale i nie popada w nadmierny sceptycyzm. 
Cokolwiek bym nie napisał i ilu mędrców nie przytoczył, każdy przytomny człowiek 
będzie miał zastrzeżenia. I bardzo dobrze! To znaczy że myśli, a tu już tylko krok do 
tytułowego zdrowego rozsądku i powszechnego posługiwania się nim. A o to przecież 
chodzi !
Często się zdarza,  że  Z.R. musi toczyć zacięty bój z innymi cechami ludzkiego umysłu,      
i często przegrywa. N.p. pewien zasłużony alkoholik codziennie mawiał że „zdrowy 
rozsądek mówi mi nie pij, ale silna wola zwycięża”. Zmarł na marskość wątroby. 
Najczęściej Z.R. ponosi porażkę w starciu z ideologią, jaka by ona nie była. I tu sprawdza 
się powiedzenie o demonach, które budzą się gdy rozum śpi. Dalej tego wątku nie będę 
rozwijał, gdyż niechybnie wkroczyłbym w sferę polityki, a to jest na tych łamach wysoce 
niewłaściwe, wręcz zakazane.
Na koniec mój postulat. Jeżeli już mijasz się ze zdrowym rozsądkiem, to przynajmniej 
uchyl kapelusza.
No i znowu bez sensu ! Skąd bowiem człowiek pozbawiony Z.R. ma wiedzieć, że go nie 
posiada. Polecam pewnego rodzaju test; jeżeli rozumiesz i lubisz żarty i nie obrażasz się to, 
to z dużym prawdopodobieństwem tytułowy Z.R. masz.

  Partia Umiarkowanego Postępu

 w Granicach Zdrowego Rozsądku 

Lesław Pizło

fot: B. Zimowski 

PODZIĘKOWANIE
Składamy tą drogą najserdeczniejsze podziękowania za wsparcie

naszej gazetki kwotą 20 zł, przez Pana Redaktora Artura Andrusa.
Darowizna zostanie przeznaczona na koszty druku.

Redakcja
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Poza ZVIS’em:

fot: B. Zimowski 

 dr Krystyna Styrna - Bartkowicz

prof. Jerzy Vetulani
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Potwory zwisowskie 
podpatrzone przez Romana Wysogląda

( 23 )

fot: B. Kucharek

No właśnie, kim ten tajemniczy dżentelmen jest. Poetą? 
Filozofem? Myślicielem?             
  Na pewno wierny kibic piłkarski klubu Koszarawa 
Żywiec. Ale co dalej? Same znaki zapytania, ponieważ 
Wit nigdy nie dawał się jednoznacznie zakwalifikować, 
chociaż przyglądając się mu z boku można dojść do 
wniosku, iż życie jego jest proste, przemyślane i...
  Strasznie trudno pisać o przyjacielu, szczególnie, kiedy 
tyle ma się do opowiedzenia, ale naturalnie nie wszystko 
może ujrzeć światło dzienne, ponieważ czasami milczenie 
jest złotem, co w przypadku Wita przekłada się na zupełnie inny, tajemniczy i 
nieodgadniony dla nikogo poza nim rodzaj zanikającej już zupełnie, czasami wieloznacznej 
samotności.                                    
  Barwna postać myślącego Krakowa końca lat sześćdziesiątych, wieloletni wykładowca 
filozofii na AGH, który niczego tak nie pragnął jak żony z dziećmi w asystenckim 
akademiku cierpliwie czekającej na niego w rodzinnym Żywcu (rodzina połączyła się 
dopiero około 1980 roku, co w przypadku Wita było jedną z pierwszych w Polsce emigracji 
wewnątrz tego kraju, a co odzywa się u niego do dzisiaj zapewne bolesną, może nawet dla 
niektórych niezrozumiałą czkawką).                      
 Współzałożyciel grupy poetyckiej „Teraz” ( Komorowski, Stabro, Kronhold, Piątkowski, 
Kornhauser, Zagajewski oraz sławny agent w Watykanie Tomasz Turowski.

   Żaden z nich (poza Adamem) nie urodził się w Krakowie, ale każdy z nich uważa się 
zapewne za rodowitego krakowianina), redaktor sławnego niegdyś tygodnika Student, 
zaangażowany aż do granic wytrzymałości w pewną, trochę już dzisiaj zapomnianą 
ideologię przez lata trującą społeczeństwo swoim obiektywizmem i wyrozumiałością.
   Miłośnik Dalekiego Wschodu, podróżnik, do tego w młodości jeżdżący wyłącznie na 
motocyklu. Sławne są jego dwie eskapady, w tym jedna do Iranu opisana przez Wita 
wierszem w tomiku Czerwony motocykl, ponieważ w tamtych czasach jednym ze 
sposobów na życie była ucieczka od siermiężnej rzeczywistości we wszystko, co tylko 
przynosiło chwilową, zniewalającą a może skuteczną ulgę.
    Do tego kolekcjoner i wybitny znawca sztuki ludowej, doktor nauk filozoficznych, 
autor kilkunastu tomików wierszy, im starszy tym piszący je krótsze, aż po haiku, oraz 
wielki miłośnik życia biesiadnego, latami ograniczonego nie tylko do ekskluzywnej 
cukierenki Zwis.

.

.

.

Wit Jaworski,
poeta nowej generacji.

fot. B. Kucharek
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  Przez lata kierował miesięcznikiem „Pismo Literacko - Artystyczne”, co niektórzy 
koledzy o mentalności Konika Przewalskiego mieli mu za złe, ponieważ ich zdaniem     
w latach osiemdziesiątych nie wypadało kolaborować z reżymem, tylko występować     
w kościołach i kontestować ile tylko posiada się woli, siły, a przede wszystkim ducha.
  Nota bene sam generał Jaruzelski, kiedy składał Witowi propozycję objęcia funkcji 
naczelnego Pisma dowiedziawszy się, iż tow. Wit wydał tomik wierszy w podziemiu 
poprosił, by natychmiast ten tomiku mu przesłać. Przeczytał, pomyślał, i nie 
zastanawiając się zrozumiał.
  Na szczęście Wit w przeciwieństwie do kolegów błąkających się po kościołach wybrał 
inną opcję, przez co pozostał sobą, jeżeli cokolwiek to jeszcze dzisiaj, w świecie 
kompletnie skomercjalizowanym  znaczy. 
  Najbardziej lubi spokój, flanelowe koszule, zmrożony, czysty alkohol w podrzędnych 
lokalach, oraz myśl wypełniającą przestrzeń pomiędzy tym, co chcemy, a tym, co jeszcze 
(może) napiszemy.
  Jedyna znana mi osoba, która miała czterokrotny zakaz wstępu do Piwnicy pod 
Baranami. I jak znam życie i bar, inteligencja jego nic na tym nie tylko, że nie  straciła, 
ale może nawet i zyskała.
  Typ samotnika do granic wytrzymałości, spokojny, pewny swojej wiedzy oraz 
przekonania, iż wszystko, czego w życiu dokonał to pestka w porównaniu, z tym co 
jeszcze przed nim (nie tylko na stoliku).
  Jeden z niewielu, których poznałem ponad czterdzieści lat temu, a którzy nie zmienili    
(trochę poza wyglądem fizycznym) swoich młodzieńczych przekonań, fascynacji pasji, 
przyzwyczajeń.
 W pewne południe 1986 roku podejmował jarskim daniem w redakcji Ginsberga, a       
w chwilę później w Trzech Rybkach dyskutował o powodach pisania wierszy przez 
nieudolnych poetów.
Uwielbia wspominać sędziego piłkarskiego Hańderka, gdy ten tłumaczył zawodnikom 
Koszarawy, jak mają symulować faul na polu karnym, by sprzedany mecz mógł przybrać 
zgodny z założeniem wynik.
Jak i nocne próby powrotu do domu, kiedy kara pieniężna w wysokości 700 złotych 
wymyślona przez wspaniałomyślną małżonkę za nocną nieobecność pod małżeńskim 
dachem czasami przekraczała jego chwilowe możliwości płatnicze.

P.S.

  Ostatnio przeszedł na popijanie w „Zwisie” najmniejszych porcji alkoholu, czyli, nawet 
mniej niż 20 gramów w jednym kieliszku. W życiu nie posądzałbym go, aż o tak dbanie 
o zdrowie.
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Jan Nowicki

fot: B. Kucharek

„Jeden dzień Mistrza”

  Na chwilę w Krakowie. W dzień, jak powiadają-  szczególny. 
Mam odebrać zaszczytne odznaczenie zwane  tutaj Złotym  
Laurem.  Szanowna  kapituła z profesorem Aleksandrem 
Krawczukiem na czele wyróżniła (co mam na piśmie) moje 
mistrzowskie dokonania w zakresie sztuki aktorskiej.
W  gronie tegorocznych laureatów: krakowska do szpiku 
kości Ania Szałapak, dziennikarz  Wacek Krupiński, wielka 
śpiewaczka, wielki rzeźbiarz. Wśród gości bliskie, dawno niewidziane twarze :
Żuka Opalskiego, z Jego  nieodłącznym chichotem wewnętrznym, senatorskie oblicze 
Staszka Bisztygi, twarz Pawła Głowackiego, które od naszego ostatniego spotkania nieco 
przybyło.
  Sala Fontany  w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa. Kwiaty, wino, kruche 
ciasteczka, dyplomy w rozmiarze średniej płyty nagrobkowej, recital Ani, horror  
indywidualnych wystąpień laureatów.
Wśród nich mój – bełkot. Nie ma nic bardziej żenującego od wyróżnień dla żyjących 
artystów.
Prawdziwy mistrz  powinien dostać w łeb zgniłym jabłkiem lub odciąć sobie ucho.
Mała, uznawana  przez współczesnych wielkość to – Salieri. Gigantem pozostanie na 
zawsze posypany wapnem, złożony we wspólnym grobie – Mozart. I słusznie, bo nie ma 
mistrzów, jest tylko dążenie do mistrzostwa.
Za wielkimi oknami Muzeum Historycznego, dumne wieże Kościoła Mariackiego, dachy  
żó łtych Sukiennic. Gdzieś na dole rynku Zuzanna od kwiatów, której nie zdążę odwiedzić. 
Bo trzeba szybko pędzić do Olkusza, w celu potwierdzenia tego cholernego mistrzostwa. 
Do „płyty nagrobkowej” dołączone jakieś listy gratulacyjne. Jeden (rany boskie !) 
sygnowany historycznym nazwiskiem Beaty Tyszkiewicz, która,  jak widać, dzieli  swój 
cenny czas między  „Taniec z gwiazdami” a przewodniczenie Fundacji Kultury Polskiej.   
Z pobieżnej lektury wychwytuję jeden czuły absurd : Becia z całą powagą gratuluje mi 
mistrzostwa aktorskiego w  roku … 2007!
  Z równą powagą oświadczam, Drogi Czytelniku, że ja aktorstwa - w sensie ścisłym w  
roku 2007 w ogóle nie uprawiałem.
    W ponurej aurze  końca lutego dobijam z zespołem „De Profundis” do Olkusza, gdzie    
w miejscowym domu kultury gramy sztukę pt. „Droga  Krzyżowa”. Późnym wieczorem jej 
piętnasta, ludzka już stacja, dotyczy tylko naszego wygłodniałego zespołu  czterech 
muzyków, Zdzisia kierowcy i jednego aktora, którzy w motelu  jak ze złego snu („U 
Cabały”!) nie mogą dostać nic do jedzenia.
Powiosłowaliśmy tylko smętnie w wyżebranych rosołach i bezradnie sącząc  piwo, 
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Jan Zych, Jan Wawszczyk,  Marek Rosner,  Monika Dembiń-
ska, Robert Adamczak, Zbigniew Bajka, , Leszek Walicki, , Marian 
Satała, Andrzej Komorowski, Wojciech Włodarczyk, Jarosław Włodarczyk, Kazimierz Wiśniak, Lesław Pizło, Karina Janik,
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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, 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,
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Jan Nowicki - „ Mężczyzna i One”
wydawnictwo BELLONA - 2012

patrzyliśmy bez  zainteresowania w ekran  telewizora. Żeby – jak długo się da – opóźnić 
wejście do nor zwanych tutaj pokojami. Jakiś gość zapatrzony w moją koloratkę, którą po 
występie zapominam wyjąć z  kołnierzyka  czarnej koszuli, powiada :
- Jasny gwint ! Gdyby nie to,  że ksiądz jest księdzem,to pomyślałbym, że mam przed sobą 
Zelnika.
Tak wielkie podobieństwo! No i ten głos, też taki sam!!
Minęła północ. Dobranoc, Mistrzu … Jerzy.


