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Adam Kawa

Andrzej Sikorowski
OKNO NA PLANTY (76)

XXV

Taaka ryba

Jest taka chwila, gdy noc się rozchyla,
noc księżyc w pełni wypełnił w spełnieniu,
noc się nad nami pochyla, nic nie mów,
gdy taka chwila...

Powiadam wam na Karaibach
pływa wyłącznie gruba ryba
ma katamaran wypasiony
a na nim cztery cudze żony
bo swojej nie zabiera chyba

Jest taka chwila, gdy piorun rozchyla
chmurę, by deszczem spłynęła w spełnieniu,
oddech w nas deszczu, tak cicho, nic nie mów,
gdy taka chwila...

fot: B. Zimowski

Żona została w pięknym domu
więc ją odwiedza po kryjomu
chłopak z tych właśnie Karaibów
który zazdrości grubym rybom
przepustki do złotego tronu
Kokosy wiszą nisko
i płynie rzeka rumu
i wszyscy robią wszystko
by pozbyć się rozumu
Zanurzyć w smudze cienia
kolejny raz się upić
i marzyć o marzeniach
których nie można kupić
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Powiadam wam na Karaibach
pływa wyłącznie gruba ryba
bo kocha ruszać w świat daleki
żeby realizować czeki
których jej nie brakuje chyba
A ja zwyczajnie jak kobieta
czasami marzę o gadżetach
lecz jeśli mowa o rekinach
to znacznie wolę te w głębinach
niż w luksusowych gabinetach
Pod naszym szarym niebem
radośnie się uśmiecham
bo przecież mamy siebie
i jest na kogo czekać
A przed akwarium szybą
przychodzi mi do głowy
że dzięki grubym rybom
świat bardziej kolorowy

Śpiewany z córką karaibski duet dedykuję wszystkim, bez względu na to,
gdzie przyjdzie spędzać im wakacje. Dużo słońca!
Wydawca: Andrzej Dyga, andrzej.dyga@ma.krakow.pl
Kontakt: Półeczka Vis á Vis,
Bogusław Kucharek, bogus.kucharek@gmail.com
www.zvis.pl
www.visavis.altervista.org
Skład i współpraca: Bogdan Zimowski
Korekta: Zbigniew Bajka
Korekta: Zbigniew Bajka
Vis-á-vis
Sekretarz redakcji: Magda Konopska
Sekretarz redakcji: Magda Konopska

fot. B. Kucharek

Jest taka chwila, gdy bór się rozchyla,
mrok boru ciemność wypełnia w spełnieniu
i rośniesz we mnie sonetem, nic nie mów,
gdy taka chwila...
Nie musisz z nocą przychodzić i znikać.
Zamieszkaj we mnie - hora poetica.

XXVI
Przychodzisz w półmrok zmierzchu otulona
w sukni utkanej z lotu nietoperzy,
bym mógł spełnienie znowu w tobie przeżyć
w swój świat mnie wprowadź.
Od stóp po włosy w nagość uzbrojona,
tak nagim bywa w blasku pełni księżyc
lub człowiek, który siebie w śmierci przeżył.
W swój świat mnie prowadź.
Przez trzęsawiska bólu mroczna droga,
krok każdy trzeba dokładnie odmierzyć,
by wbrew chorobie dźwigać się wśród wierszy,
by w strofie skonać.
Znów w lęku wchodzę w poezji krainę,
tak wchodzi chłopiec pierwszy raz w dziewczynę.

Adam Kawa ALCHEMIA Wydawnictwo Antykwa Kraków 2011 druk za zgodą Autora
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Jerzy Antkowiak
PRAWO I PiĘŚĆ, czyli
W STARYM KINIE
Tak jest, kino i tylko kino, chociaż tytuł felietonu jest mocno
zbójecko-zaczepny i może, chociaż oczywiście nie musi
budzić skojarzenia. Skojarzenia, jak diabeł z pudełka
fot. B. Kucharek
wyskakują zewsząd i nas otaczają. Mnie już otoczyły. Lubię
pisać felietony w zgiełku, może już kiedyś o tym pisałem, radio ma grać (słynne „mam
grać"), telewizja tańczyć cokolwiek byle nie „z gwiazdami”, stary patefon trzeszczące
winyle najlepiej jak dają Musorgskiego i „Noc na Łysej Górze”. Kluska szczeka i w kuchni
gwiżdże czajnik. To lubię, to wystarcza abym się poczuł niczym „Orlando Furioso”, wtedy
biorę się ochoczo do dzieła, skojarzeń wiruje nade mną nadkomplet, nie znoszę najczęściej
zresztą urojonej tej ciszy twórczej, natchnienia i innych takich dyrdymał. To ja, ale
rozumiem i cenię uniesienia twórcze, powagę i skupienie wszystkich, którym jest, to
niezbędne. Szanuję odmienności. To cecha, którą polecał bym wszystkim myślącym
pozytywnie. To tyle, koniec patosu. Jakie to, zatem mnie otoczyły skojarzenia kiedy
zacząłem pisać ten felieton. Jest sobota, 24 marca godzina dziewiąta rano, siadam do mojej
starej, też trzeszczącej maszyny do pisania, jazgot jest już dostatecznie twórczy, ale jeszcze
nie komplet, włączam telewizornię, a tu nie do wiary, na ekranie skacze Charlie Chaplin,
film z 1917 roku i tytuł IMIGRANCI. Jest. Skojarzenie? Jest jak cholera! Chaplin na dobry
początek felietonu może nie świątecznego a raczej odświętnego, dzisiaj, bowiem będzie o
kinie, a kino jest moim drugim wariactwem po modzie, której już jest we mnie coraz mniej i
chwała Bogu, czasem trzeba odpocząć nawet od najdłuższego romansu. 1960 - 2018 to
wystarczająco długi okres baraszkowania z wachlarzem rożnych mód, trzeba kiedyś
powiedzieć PAS. Jeszcze tylko wystawa w Łodzi w Muzeum Włókiennictwa, Październik
2018 - Marzec 2019 i potem będę już tylko smażył naleśniki dla wnucząt.
.
Wracany do kina. Starego ma się rozumieć. Rok 1964 PRAWO i PIĘŚĆ, film Jerzego
Hoffmana i Edwarda Skórzewskiego - coś na kształt westernu w niezwykłej scenerii Ziem
Odzyskanych - dla mnie po latach obejrzany w telewizji kilkakrotnie okazał się i pewnie taki
był od początku arcydziełem.
.
Boże kochany, jak oni grają - Holoubek, Gołaś, Maklakiewicz, młodziutka Ewa
Wiśniewska, posągowa Zofia Mrozowska i rozkosznie łobuzerska, śpiewająca
przedwojenne przeboje Hanna Skarżanka. I gwiazdy tego kina i tej noweli... Hena: w roli
doktora - mordercy Łódzki aktor Jerzy Przybylski i czarny charakter w czarnych
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rękawiczkach Ryszard Pietruski, to mogłyby być role oskarowe gdyby Oskarami przed pół
wiekiem władali kochankowie kina a nie fascynaci podłego gustu lubujący się w takich
kiczach jak telewizyjny „Taniec z gwiazdami". To są oczywiście moje utopijne
fantasmagorie, ja jestem tylko zwariowanym pasjonatem i widzem starego kina, a ludzie
kina to zupełnie inni ludzie. No to sobie trochę pofantazjowałem.
Tytuł tego filmu jest średnio zbójecki, bo PRAWO to PRAWO, ale PRAWO naprawdę
lubi przywalić PIĘŚCIĄ.
.
P...S.
W dzień oglądam sobie stare polskie kino, w nocy Marlenę Dietrich, Gretę Garbo, Lauren
Baccall w ramionach Humprey'a Bogarta, a jak dość mam kina i samego siebie jeszcze
bardziej dość to, co robię? Grzebię, u pani Ani przy wukadce w Pruszkowie w ciuchach
na wagę, zawsze coś ustrzelę za siedem albo dziesięć złotych i ubieram swoje manekiny.
Zbyt długi romans z modą, jednak czasem zamienia się w obsesję. Jak moja modopolska
moda wyjechała w grudniu do łódzkiego Muzeum Włókiennictwa, a także kapelusze,
paski, kokardy, szale, słowem - dodatki, to tak się trochę czuję jakby mnie moje dzieci
porzuciły. Ale spokojnie, bez paniki, niech no tylko zakwitną jabłonie...

Moda - „Lato 2018’’

grafika: B. Zimowski
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„OSSJAN”
Krakowska grupa muzyczna powstała
w 1971r. z inicjatywy Tomasza
Hołuja, Jacka Ostaszewskiego i
Marka Jackowskiego. Nazwa grupy
została zaczerpnięta z utworu
Bolesława Leśmiana „Jam - nie
Osjan”. Grali muzykę z pogranicza
folku, world music i muzyki
improwizowanej.
archiwum: B. Kucharek
Początkowo grywali głównie w
Piwnicy „Pod Baranami”, Klubie „Pod Jaszczurami” i innych klubach studenckich.
Potem zaczęły się występy w całym kraju. Uczestniczyli w Musicoramie
zorganizowanej przez PSJ oraz w Jazz Jamboree(1973).W 1975 r. ukazał się ich
debiutancki album „Ossian”(zespół zapisywał swą nazwę w różnych wariantach).
Aktywność zespołu spadła po roku 1985. Zespół istnieje do dziś już w mocno
zmienionym składzie.
Przez zespół przewinęli się:
- Tomasz Hołuj – instr. perkusyjne, gongi, tabla
- Marek Jackowski – gitara, bęben, głosy
- Jacek Ostaszewski – inst.. perkusyjne, flety, kontrabas , głosy
- Milo Kurtis – inst.. perkusyjne, trombita, głosy
- Tomasz Stańko – trąbka
- Zygmunt Kaczmarski , Radosław Nowakowski, Jacek Wolski, Wojciech Waglewski,
Karol Szymanowski, Antymos Apostolis, Jorgos Skolias, Anna Sikorzak, Jerzy
Słomiński, Sarandis Juvanidis.

Tomasz Hołuj - wywiad
Kraków, maj, 2018
Tomasz Hołuj – urodzony 22 października 1947r. Malarz,
poeta, muzyk. Jeden ze współzałożycieli tria „Ossjan”.
B.K.
W 2021 roku minie pięćdziesiąt lat od powstania grupy
„Ossjan”(1971). Jak po latach oceniasz swoją przygodę z
zespołem?
T.H.
„Ossjan” powstał w zaiste ciekawy sposób. Marek Jackowski,
już wtedy zakochany w Korze, grał z Jackiem Ostaszewskim
fot: B. Kucharek w „Anawa”, akompaniując Markowi Grechucie. Jakoś na
przełomie lat 70/71 szukałem zespołu, który zechciałby wykonywać moje poematy. Pisania
tekstów do piosenek uczył mnie Leszek Moczulski, poeta. Dałem zatem te poematy
Leszkowi, który współpracował z Grechutą i z Janem Kantym Pawluśkiewiczem, czyli
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spotkał też Ostaszewskiego i Jackowskiego. Dał im te moje poezje , przekazując też moje
intencje. Z jego właśnie inicjatywy spotkaliśmy się po raz pierwszy, kiedy to Jacek oddał mi
te moje teksty mówiąc, że nie będą tego śpiewać, ale że możemy razem pograć. Wtedy
zresztą grałem z Jarkiem Śmietaną i wkrótce stanąłem przed wyborem…. a to dzięki Korze,
która już wiele tygodni później uświadomiła Markowi i Jackowi mój dylemat.
Trio nasze zatem zostało zarejestrowane jako „Ossjan” w 1971 roku.
B.K.
Zespół istnieje do dziś w nowym składzie. Czy obserwujesz ich dokonania? Który okres
uważasz za najciekawszy w istnieniu tria?
T.H.
Nazwa grupy powstała już wtedy i to Marek Jackowski w końcu filolog anglista, który pisał
prace o mistycznym poecie Jamesie Macphersonie, przynósł te fascynacje do nas.
Macpherson bowiem narobił sporo zamieszania, gdy w XIX wieku ogłosił odnalezienie
poematów niejakiego „Ossjana”. Teksty te wpłynęły poważnie na twórczość
współczesnych, fascynowały i wielu inspirowały.
Macpherson po pewnym czasie przyznał się do mistyfikacji lecz nie wszyscy mu uwierzyli,
co spotęgowało działanie legendy. Ossjan jako nazwa dla naszych trudnych do określenia
poczynań przypasowała zatem znakomicie. Po latach szkocka grupa rockowa o tej samej
nazwie zagroziła nam procesem jeśli nie zmienimy swojej nazwy. Szkoci mieli rację bo
istnieli dłużej co zmusiło nas do korekty pisowni.Powstał wtedy „Osjan”. Marek już wtedy
nie grał z grupą. Ja też nie bo przebywałem w USA. Wtedy Jacek zastrzegł sobie prawo do
nazwy.
Muszę wspomnieć, że rozpoczynając wspólne granie byliśmy bardzo otwarci na siebie
nawzajem, że była to bardzo spontaniczna kreatywność na super demokratycznych
zasadach. Taki wtedy panował duch w świecie Free Jazzu, tak działał kwintet Tomasz a
Stańki, Kwartet Seiferta czy grupa Dona Cherry. Taka współpraca jest możliwa tylko wśród
przyjaciół. Improwizacja bowiem zasadza się na wzajemnym szacunku, na intensywnym
słuchaniu partnerów, na kultywowaniu tego rodzaju wrażliwości. Nie dziwota zatem, że ten
aspekt z czasem zaczął zanikać. Zmęczenie
łatwo zastępuje przyjaźń. Nie byliśmy
zespołem muzycznym w dosłownym sensie tego
słowa.Nasze występy miały silne aspekty parateatralne,
happeningowe, rytualne. Również te sprawy z czasem
straciły na znaczeniu, a szkoda bo udawało się budować
niesłychany związek z publicznością.
Nie mogę powiedzieć, że śledzę działalność „Osjana”
po moim odejściu, jakkolwiek ludzie relacjonują mi
całe koncerty. Grupa została przekierowana na
wykonywanie utworów Jacka a taka forma
koncertowania nie ma wiele wspólnego z tym czym
„Ossjan” był przez pierwsze 12 lat.
Ostaszewski jest bardzo zdolnym kompozytorem więc
to może dobrze ale to nie ten duch i nie ta moc. Wtedy
graliśmy 10 czy 20 koncertów miesięcznie a od lat
„Osjan” gra parę razy w roku…
Mini wywiad przeprowadził red. B. Kucharek

fot: J. Czopek
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Ladislav Volko
Liścik z Bratysławy nr: 47

"... onegdaj wróciłem z Pragi (czeskiej), gdzie 21.
(w piątek) byłem na premierze, a w niedzielę na drugim
przedstawieniu 'Króla Rogera'. [...] Przez te 4 czy 5 lat
nigdy nie otworzyłem partycji - wprost zapomniałem tę
fot: N. Pazdej
muzykę! słuchałem więc jej jak coś zupełnie nowego i
obcego. [...] Wiesz, że nie jestem pretensjonalny i raczej krytycznie nastawiony do swojej
muzyki - ale naprawdę wprost wstrząsnęło mię to (zwłaszcza II akt). [...] To nie da się
porównać z niczym innym w mojej muzyce - niestety nawet ani z 'Harnasiami', ani z
obydwoma nowymi koncertami, to znaczy z niczym, co napisałem po 'Królu Rogerze'. To
bardzo smutne!! Już samo brzmienie orkiestry i chórów jest miejscami zupełnie
niesamowite i wprost wstrząsające w swym napięciu. Nie mogę się otrząsnąć z tego
wrażenia - a także smutku - że to już jednak przeszłość i że zapewne nic takiego już nie
potrafię napisać" *
Tak oto opisał wrażenie z praskiej premiery swojego własnego dzieła Karol Szymanowski
w latach trzydziestych. Bratysławscy widzowie mieli możliwość oglądać Króla Rogera
w wykonaniu krakowskiej opery, w reżyserii Michała Znanieckiego i wyjątkowej
scenografii Luigi Scoglio. Orkiestrę poprowadziła wspaniale Monika Wolińska. Trzeba
wymienić główną obsadę bratysławskiego przedstawienia, bowiem różniła się od
premierowej a jednak sprostała zadaniu na piątkę - piszę to jako widz - na pewno krytyka
może być innego zdania. Roger - Stanisław Kuflyuk, Roksana - Katarzyna Oleś-Blacha,
Pasterz - Łukasz Gaj, Edrisi - Adam Sobierajski, Arcykapłan - Jacek Oziemkowski,
Diakonisa - Monika Korybalska i oczywiście mnóstwo dalszych. Wiadomo, że rozpoczęli
pracę nad librettem wspólnie 36-letni Karol Szymanowski, sławny już kompozytor i kuzyn
24-letni Jarosław Iwaszkiewicz. O perypetiach powstawania dzieła pisze w programowym
bulletynie Teresa Chylińska, która pod koniec przytacza słowa angielskiego muzykologa
A. Wightmana: „Jest to jedna z najbardziej pouczających i przesyconych głęboką mądrością
oper pierwszej połowy XX wieku. Rzuca światło na kondycję człowieka i wydobywa radość
jego egzystencji.“ Opera Krakowska uczestniczyła Królem Rogerem na Festiwalu
Europejskiego Teatru - eurokontetext.sk, tym razem poświęconemu operze i baletowi.
Festiwal odbywał się w Słowackim Teatrze Narodowym w Bratysławie. Zespoły operowe z
Pragi, Ostravy, Košic i oczywiście z Krakowa ze swoim programem, były magnesem dla
miłośników opery. Opera Teatru Narodowego Morawsko-śląskiego z Ostravy przywiozła
Lady Macbeth Mcenskiego powiatu D. Szostakowicza, Opera Państwowego Teatru z Košic
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Rusałki R. Wagnera i Opera Teatru Narodowego z Pragi werthera J. Masseneta. Festiwal
otwierał SND (Słowacki Teatr Narodowy) premierą opery Tosca G. Pucciniego.
Z zespołów baletowych wymienimy wspaniałego Borisa Eifmana, który od dawna
współpracuje z baletem słowackim, ale tym razem przywiózł balet ze Sankt Petersburga z
programem Czajkowskij. Pro et Contra. Przeczytałem, że wspaniałą inscenizację Króla
Rogera zrealizował w Operze Wrocławskiej Mariusz Treliński w 2007 roku (a przedtem
w Warszawie w roku 2000), który od lat współpracuje ze scenografem słowackim Borisom
Kudličką. Akcentów słowackich w operze światowej jest wiele, przede wszystkim
śpiewaków i śpiewaczki, ale jeden mamy i w Krakowie, polskiego Słowaka lub
słowackiegio Polaka Laca Adamika, który jest głównym reżyserem Opery krakowskiej.
Po przedstawieniu odbyło się spotkanie krakusów z publicznością i ku zdziwieniu
wszystkich było nie tylko dużo ludzi ale również bardzo ciekawych pytań. Dyrektor
naczelny OK Bogusław Nowak odpowiadał na przykład na pytania dotyczącę
ukierunkowania programowego Opery. Oby takich spotkań było więcej.

* "Karol Szymanowski. Korespondencja", Tom IV: lata 1932-1937, cz. 1, s. 327,
list z 27 X 1932 do Zofii Kochańskiej, oprac. Teresa Chylińska, PWM, Kraków 2002.

Henryk Cebula - grafiki
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Andrzej Matusiak
MÓJ DAWNY KRAKÓW
MIASTO, LUDZIE, WYDARZENIA
na starej pocztówce i fotografii
oraz wspomnieniach” (71)
No i mamy już kalendarzowe lato. Jakkolwiek letnie
upały pojawiły się wcześniej już w kwietniu i maju,
podobno za sprawą globalnego ocieplenia, nie znaczy to
fot: W. Morek jak pokazują minione lata, że będzie upalnie przez całe
lato. Ale bądźmy optymistami i wyjeżdżajmy tradycyjnie na letnie rekreacyjne i turystyczne
wywczasy poza miejskie zadymione mury. Od dawniejszych czasów wraz z rozwojem
balneologii, popularności nabrały wyjazdy do „wód” czyli miejscowości o walorach
uzdrowiskowych. Kraków ma to szczęście, że jest jedynym miastem w Polsce, które ma
uzdrowisko w swoich granicach, a są to Swoszowice obecnie Dzielnica X i Mateczny. Dzieje
Swoszowic sięgają roku 1362, kiedy wieś została wymieniona jako własność rycerza
Wojciecha de Swoszow – stąd jej
nazwa. Po odkryciu na terenie wsi
pokładów siarki, od 1422 r.
powstawały jej kopalnie, będące
własnością królewską. Przy okazji
wydobywania siarki stwierdzono
lecznicze właściwości tamtejszych
wód siarczanych. Jako pierwszy
opisał je, jak też inne źródła takich
wód w Polsce m.in. w Iwoniczu,
prekursor polskiej balneologii
Wojciech Oczko (1537 – 1599)
nadworny lekarz królów Stefana
Batorego i Zygmunta III Wazy w
pierwszym medycznym dziele w
języku polskim pt. Cieplice,
wydanym w 1578 r. w Krakowie. Opis swoszowickich kopalń siarki i leczniczych wód dał
Francuz Jakub Esprinchard, będący tutaj w 1597 roku. Pisał też, że w czasie dość
powszechnie panujących wówczas w Krakowie „zaraz”, część mieszkańców miasta
uciekała na tereny Swoszowic przed epidemiami, gdyż w tej okolicy „nikogo z nich w tym
czasie choroba nie tyka… a dotknięci zarazą odzyskiwali tu zdrowie. Badania wód
swoszowickich prowadził w 1617 r. lekarz Erazm Syxt i już wtedy prawdopodobnie
wykorzystywano je leczniczo. Zorganizowaną działalność uzdrowiskową, zawdzięczają
Swoszowice wielce zasłużonemu dla Krakowa Feliksowi Radwańskiemu (1756 – 1826)
architektowi, profesorowi UJ, senatorowi Rzeczpospolitej Krakowskiej, obrońcy
wyburzenia murów obronnych z Bramą Floriańską i Barbakanem, inicjatorowi powstania
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Plant i Kopca Kościuszki. Na początku XIX w. zakupił Swoszowice i w 1811 r. wybudował
tam dom zdrojowy, łazienki i założył park zdrojowy, co spowodowało ich ówczesną
popularność. Kolejny rozwój uzdrowiska jest zasługą jednego z najwybitniejszych
krakowian o austriacko - polskich
korzeniach, Józefa Dietla (1804 –
1878). Ten wybitny lekarz, profesor i
rektor UJ, prezydent Krakowa, był
twórcą współczesnej polskiej
balneologii – leczącej wodami
mineralnymi i borowinami oraz
badającej ich właściwości. To on
upowszechnił stosowanie słuchawek
lekarskich. Jako pierwszy dokonał
klasyfikacji polskich wód mineralnych
i zainicjował powstanie w 1858 r.
Komisji Balneologicznej Towarzystwa
Naukowego Krakowskiego. Po
zapoznaniu się z galicyjskimi miejscowościami uzdrowiskowymi, opisał ich zalety, stan i
potrzeby w pracy „Uwagi nad zdrojowiskami krajowemi” i powołał w 1859 r. Spółkę
Zdrojowisk Krajowych dla rozwoju uzdrowisk. Przyczynił się do rozbudowy Krynicy i
popularyzacji uzdrowisk m.in. Szczawnicy, Iwonicza, Żegiestowa, Rabki, Krzeszowic i
Swoszowic w których dokonano modernizacji, budując w 1860 r. tzw. Łazienki i Pałacyk
Letni. Budynki uzdrowiskowe przedstawione są na dawnych pocztówkach. Wybudowanie
linii kolejowej w 1875 r. do Oświęcimia przez Skawinę, znacznie zwiększyło atrakcyjność
uzdrowiska. Późniejsze czasy, dwie wojny światowe niestety wpłynęły negatywnie na
sytuację Swoszowic, które jako
uzdrowisko podupadły i uległy pewnemu
zapomnieniu. Od 1945 do 1975
uzdrowisko wchodziło w skład Zakładu
Przyrodolecznictwa w Krakowie, a od
1 9 7 5 r. d o Z e s p o ł u U z d r o w i s k
Krakowskich. W 2010 r. uzdrowisko
zostało sprywatyzowane, a od 2014 r.
wyłącznym właścicielem
spółki
Uzdrowisko Kraków Swoszowice sp. z o.o.

jest STP Investment SA z Bochni. Aby
obecnie zwiedzić swoszowickie
uzdrowisko i pospacerować po parku
zdrojowym, wystarczy krótka jazda
samochodem czy jedną z 6 linii
autobusowych MPK przejeżdżających
przez Swoszowice – do czego zachęcam
nie tylko w letnim czasie.
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Zbigniew Bajka
Vis à Vis historia prawdziwa.
(część V) - Stolik Episkopatu II

Naszemu czytelnikowi i koledze
Senatorowi Jerzemu Fedorowiczowi,
składamy tą drogą wyrazy szczerego współczucia
z powodu śmierci żony Elżbiety Krywszy-Fedorowicz
Redakcja i przyjaciele

Słynna teza Leona Chwistka niezbyt mi się ostatnio
sprawdza. Mieszkając w grodzie Kraka lat już z górą
60, począwszy od mieszkania przy Placu Mariackim,
może dlatego, że nie jestem urodzonym krakusem,
tym bardziej jestem wyczulony na osobliwe cechy
tego miasta. W początkach pracy zawodowej,
bywając codziennie Klubie „Pod Gruszką”,
zauważyłem tam słynny stolik „satyryków” (m.in.
Kern, Kwiatkowski, Miecugow i in.), do którego
fot. B. Kucharek
dosiadał się szefujący podówczas SDP tata A.
Sikorowskiego, potem dołączył też do tego grona Olgierd Jędrzejczyk. Pomnę (a miałem już
wówczas sporo ponad 30 lat), jak raz do tego stolika zaprosił mnie Bruno Miecugow, czułem
się zaszczycony. Innym razem, przypadkowo zresztą, przysiadłem się (zaproszony przez
mojego b. profesora - Aleksandra Krawczuka) do stolika „profesorskiego”, który przez jakiś
czas miał miejsce we wspomnianym klubie. Wreszcie trzeci przypadek - w 1975 roku, późną
jesienią, poszedłem do krakowskiego SPATIFu, bodaj z Miecugowem i tam „dostałem
przyzwolenie” aby posiedzieć i pobiesiadować przy stoliku, którym „zarządzał” wtedy
„Binio” - Jerzy Binczycki. Zwykle rozmowny, pamiętam, siedziałem trochę jak mumia,
patrząc na Binia - Niechcica, i rozkoszując się możliwością choćby siedzenia tylko, obok
znakomitego aktora, który okazał się miłym, serdecznym człowiekiem.
W Zwisie, gdzie jestem najstarszym, w miarę regularnie bywającym (od 40 lat) klientem,
krakowski klimat stolikowy istniał. Kilka razy zdarzyło mi się siedzieć przy stoliku z
Piotrem Skrzyneckim, przy blacie koło baru z Janem Nowickim lub Andrzejem Warchałem,
jednak jeśli już zasiadałem na dłużej to przy opisywanym miesiąc temu stoliku
„starszyzny”. Cieszyły mnie rozmowy, przekomarzania, złośliwości, anegdoty opowiadane
przez współtowarzyszy posiadów. Bardzo rzadko zdarzało się, aby dosiadał się do stolika
ktoś nieproszony, zwłaszcza jeśli jego obecność nas nie „ubogacała”. Lubiłem ten stolik, bo
należę to takich bywalców pubu, którzy przy takich spotkaniach dowiadują się czegoś
nowego i ciekawego od mądrych ludzi różnych profesji i z różnym doświadczeniem
życiowym.
Niestety, na psy zeszło nie tylko życie polityczne, ale także życie towarzyskie. Od jakiegoś
czasu przy stoliku, który nazywałem „moim” brylują osoby, z którymi nie chcę przebywać,
od których niczego ciekawego się nie dowiem, nadto, które uznały, że im to miejsce przy
stoliku się należy, choć dosiadły się kiedyś prawem kaduka. Cóż, obyczaje zeszły na psy, a
niektórzy moi koledzy takich niewychowanych uzurpatorów, niestety, tolerują. Pewno
niektórzy uznają mnie za starego zgreda, ale pozostanę przy swojej opinii: w 41 roku
bywania w uroczej kawiarence nie mam w niej już stałego (i starego) miejsca, bo zawładnęli
nim intruzi, którzy z kindersztubą są na bakier.

Poza ZVIS’em:
Promocja książki...
Dnia 6 czerwca 2018 w Piwnicy pod Baranami, odbyła się promocja
książki Moniki Wąs „Skrzynecki - demiurg i wizjoner”.
Spotkanie z Autorką poprowadził Wacław Krupiński, a uświetnili je
swoimi piosenkami o Piotrze S. - Tamara Kalinowska i Leszek Wójtowicz.

fot: W. Morek

Monika Wąs zaprasza w ramach promocji książki "SKRZYNECKI demiurg
i wizjoner" na spotkanie z autorką w piątek 29 czerwca w imieniny Piotra,
o godz. 13 do kawiarni Vis a Vis, Rynek Główny 29, gdzie będzie można
nabyć książkę z rabatem i autografem Autorki.
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Ignacy
Stanisław Fiut

Jerzy
Piątkowski

Julia Dyga
***

2018 r.

Andrzejowi Warzesze

Chére Marie
fot. archiwum

fot. A. Makuch

Andrzejowi K. Torbusowi
śpiewa kolędy pod choinką
i wielkanocne hymny
nie zapomina o trzech
pierwszych pocałunkach żony
przez pięćdziesiąt lat
wie kiedy samotność
zagląda mu już
prosto w oczy

z tomiku „Pegazowi prosto w oczy”,
Kraków 2018

potem w Krakowie biegał
z rozgorączkowaną stówką w kieszeni
bo Waryńskiemu brakowało trzy złote
do pół łitra
- paliwa dla kołaczącego serca
zatroskanego o losy naszego
małego świata

Miała wspaniały jakże biust;
słodycz płynącą także z ust
ku nowym dniom...

Choć wystarczyło jedno słowo;
aby miłować się na nowo
- w półsenną noc...
Królestwo szczęścia sczezło mi,
dziś tylko sny i resztka mgły
- coś jest nie tak...
Nie kracze śmierci jeszcze ptak,
czuję jak bardzo mi jej brak
- wyschły jej łzy...
O jakże żal jest mi tych dni;
gdy byłem z moją Chére Marie.
Gdy byłem z nią...

W nastroju jestem
bez nastroju
W uśmiechu jestem
bez radości
W płaczu jestem
bez smutku żadnego

***

Jako ten Grek albo i Gruzin;
dzieci nieślubnych razem z nią
chciałem mieć tuzin...
Wyznanie to prawie jak grzech
ona nie chciała... trudno - pech.
Nie taki jej się marzył owoc.

Adamowi Ziemianinowi
w dolinie Popradu gwiżdże lokomotywa
którą prowadził ojciec Adama
a ja sypiałem w dolinie Dunajca
liczyłem gwiazdy na niebie
szeptałem nieś się głosie po lesie
a młody poeta ostrzył pióro
i pisał ten las wokół Muszyny

O jakże żal jest pięknych dni;
gdy byłem z moją Chére Marie.
Gdy byłem z nią...

z tomiku „Magia miłości” - Niepołomice 2012

poeta ma tyle bogactwa, co
na biurku zapisanych fiszek
słowa uporządkowane
w antyfony wierszy
zawsze milczy kiedy
ludzie mówią
o miłości

fot: B. Zimowski

2018 r.

A kiedyś urodzić się drzewem
pięknym, w krainie po której ludzie
te najgłupsze odmiany małp
nie stąpają po ziemi
i rosnąć tak długo, tak wiecznie, prawie,
piąć się do góry do Boga
dumnie bezgranicznie
Być częścią jedynego najpiękniejszego, nieskazitelnego
naturą samą w sobie
I trwać w jednym miejscu nieustraszenie
choć nie nieruchomo
i czekać spokojnie na koniec świata
Kiedy to czas upłynie
a nadęty i pretensjonalny wiatr
położy mnie na kolana a ziemia otuli, obejmie
By potem rozpaść się w tysiące, miliony, miliardy..
w kosmiczną przestrzeń,
Boską wyż i niż
bez końca i początku
i zgasnąć ostatnim promieniem
i już nigdy, nigdzie nie dotrzeć tam..
Amen
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Andrzej Warchał
Stół
- Panowie - powiedział prezydent, cofając się spod
drzwi sali posiedzeń. - Za stołem już ktoś siedzi.
Pod drzwiami zaległa głucha cisza.
- Jak to za stołem? - rzucił po chwili minister spraw
wewnętrznych. - Jak siądziemy po drugiej stronie, to
będą siedzieli przed.
- Ale w ten sposób będą siedzieć za blisko. Jak któryś
z nich wyciągnie nogi, to je będzie miał po naszej
stronie.
- Niech ma.
- Kiedy nie może być nóg w rządzie.
- Przecież są - powiedział premier. - Chodzi tylko o
to, żeby były rządowe.
fot. B. Kucharek
- Ależ w ten sposób pracować się nie da. Jak będziemy przemawiać, to nam jeszcze
wypiją wszystką wodę z karafek.
- I tak nam gdzie indziej zostanie - rzucił minister zdrowia. - A w karafkach już może być
zatruta. Przecież to mogą być zamachowcy.
- Jakby to byli zamachowcy, to by siedzieli pod stołem.
- Mogli się nie zmieścić.
- W każdym razie coś trzeba zrobić - powiedział premier. - Jeszcze zaczną przemawiać i
ustrój wypaczą. Trzeba ich zaskoczyć, jak zagrają hymn. Wstaną wtedy, i jak się
pospieszymy, to już nie usiądą.
- Żeby tylko wiedzieć jaki?
- Zorientujemy się po pierwszych taktach i jak co, to się wycofamy.
- A jak tak oni za nami? - rzucił minister obrony. - Bronić się nie da, bo mam fundusze
tylko na atak.
- No to zaatakować!
- Nigdzie się stąd nie ruszę - powiedział prezydent.
- A jeśli zmienią ustrój?
- Ustrój mogą zmienić, ale stół zostanie. Przecież pełnię funkcję z urzędu, a nie z
przekonania.
Szwedzka konkurencja:

Adela Drozdek
Tęsknota za domem
Hej Podole, Podole
Ukochana wiosko ma
Wciąż moja tęsknota za tobą
Pędzi i jak wiater gna
Żal mi starej chaty i tej strzechy sochatej
I wierzby pochylonej
Co nad rzeczką stała
I swoje gałązki wciąż w wodzie pluskała
I żab co na wiosnę ogromnie głośno kumkały
I łopuchów co ogromne
Jak parasole wyrastały.
I choć była bieda
A dzieci na boso biegały
To wspomnienia w mym sercu
Na zawsze pozostały.

fot. B. Kucharek

Pani Adela Drozdek - niezwykle przyjacielska starsza pani - mieszkanka Pieszyc Lasocina u podnóża Gór Sowich. Przeszła niezwykłe dzieje losu. Mieszkała na Podolu.
Wraz z rodziną została przesiedlona na Syberię. Wcześnie została rozdzielona z rodzicami.
W wyniku przesiedleń znalazła się na Dolnym Śląsku. Pisze wiersze ale nie uważa się za
poetkę. Pisze - bo czuje taką potrzebę. Pisze o wszystkim co ją otacza: o drodze, jesieni,
drzewach, kwiatach…
Mam nadzieję, że przyjmiecie ciepło Jej wiersz o Podolu. B.K.

Teraz tu ma swój kąt, Iwona Siwek - Front:
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Lesław Pizło
O fotografii - 9
Od czsu kiedy Louis Jacques Daguerre zademonstrował
swoje odkrycie minęło kilkadziesiąt lat, kiedy
ekscentryczny wynalazek uprawiany przez wędrownych
dagerotypistów balansujący na pograniczu prymitywnej
rozrywki ludowej i kuglarstwa, stał się fotografią.
Prymitywne i jakże niedoskonałe dagerotypy ustąpiły
miejsca coraz doskonalszym zdjęciom, a jarmarczni
dagerotypiści stali się poważnymi rzemieślnikami, często
fot: B. Kańska - Bielak
mającymi ambicje artystycznej twórczości. Zaistniała
zatem potrzeba stworzenia jakiejś organizacji zawodowej. Płaszczyzny pozwalającej na
wymianę doświadczeń, wzajemnego wspierania się i ochronę wspólnych interesów.
Pomiędzy właścicielami zakładów fotograficznych istniała silna, choć nieformalna więź
zawodowo społeczna, zatem sformalizowanie jej było tylko kwestią czasu i przełamania
urzędniczego oporu. Pod koniec XIX w. fotografów krakowskich przytula istniejący Cech
Drukarzy, Litografów i Introligatorów. Nie spełnia to oczekiwań środowiska, więc po latach
dalszych starań doprowadzają do powstania Stowarzyszenia Fotografów Przemysłowych
w Krakowie, zatwierdzone przez Namiestnictwo we Lwowie w październiku 1909.
To początek Cechu Fotografów krakowskich, choć formalnie taką nazwę nosił dopiero od
1928, a jako byt samodzielny istniał do 1953. Wtedy, na skutek znanych zabiegów
Napoleona Socjalistycznej Gospodarki Hilarego Minca, z godnością wyzionął ducha.
Miałem okazję dotrzeć do księgi, zawierającej protokoły z zebrań cechowych z tamtych lat i
dla ubarwienia tej najkrótszej na świecie historii Cechu Fotografów Krakowskich przytoczę
kilka.
„Na wniosek p.Leona Sprung uchwalono poczynić w c.k. Namiestnictwie i Centrali
Handlowej starania o przydział właścicielom zakładów fotograficznych esencji octowej,
która dla prowadzenia przemysłu fotograficznego jest niezbędna….. Jak też odnieść się do
Magistratu m.Krakowa o podwyższenie miesięcznego przydziału nafty, albowiem
przyznane obecnie 2 litry są zupełnie niewystarczające…. Jak również odnieść się do c.k.
Starostwa o przydział odpowiedniej ilości spirytusu i papierosów. (13.VI.1918). – Naftę
rozumiem bo brakowało prądu, spirytus też bo rzadko które dzieło sztuki wyszło spod rąk
trzeźwego artysty ale bez papierosów można się obejść.
„p.. Kuczyński przedstawia sprawę zakazu otwierania zakładów fotograficznych
w niedzielę i święta, wnosząc by w tej sprawie wnieść umotywowany memoriał do
Ministerstwa. Głos zabierali wszyscy członkowie podnosząc, że prawie wszystkie zakłady
utrzymują się z niedziel i świąt, a zakaz otwierania byłby ruiną dla wszystkich.
(29.IV.1929)”. Upłynęło 90 lat a problem brzmi dziwnie znajomo.
„…Komisja zebrała orzeczenia czy fotografowanie aparatami na taśmie filmowej leica i t.p.
jest fotografią zawodową, czy też a la minute i otrzymała orzeczenia z Wiednia jako też z
Pragi i Berlina, które dołączyła do aktów (6.III.1933).” Tu winny jestem wyjaśnienie. Otóż
za porządne zdjęcie rzemieślnicze uważno takie, które było wykonane wielkoformatowym
aparatem (kliszowym), gdzie negatyw był rozmiarów docelowej odbitki. Umożliwiało to
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staranny retusz, usunięcie wszystkich błędów i znakomitą jakość. Negatyw małoobrazkowy
był adresowany do fotoamatorów. Ogromne zdziwienie, a nawet zgorszenie budził p. Józef
Rosner gdy w latach 50-tych zaczął używać małoobrazkowego aparatu w pracy studyjnej.
Na koniec wzruszający fragment
zapisu z 31.III.1939.
„p. Gargul odczytuje treść
depeszy hołdowniczej do
Marszałka Rydza Śmigłego w
nast. brzmieniu: „Fotografowie
woj. Krakowskiego zgromadzeni
na walnym zebraniu w dniu
31.III.1939 w Krakowie, wobec
powagi chwili oświadczamy
uroczyście, że czy młodzi, czy
starzy, jesteśmy gotowi w każdej
chwili zamienić nasze aparaty na
karabiny i stanąć pod rozkazami
Koledzy oglądają z konsternacją
Twemi by bronić granic naszej
Leicę J. Rosnera
świętej Rzeczypospolitej.” Nie
wątpię, że duch i treść tej depeszy
był autentyczny. Życzyłbym tak rozumianego patriotyzmu zarówno sobie jak i wszystkim
moim rodakom.
Takich perełek, jakie przytoczyłem, w owym opasłym tomie jest bez liku. Opisują życie i
problemy nękające środowisko. Czasem brzmią śmiesznie, ale zastanawia mnie, że
większość jest aktualna do dziś. Gdyby kogoś szczególnie interesowały to służę
opowieściami przy kawiarnianym stoliku, bo na tym kończę cykl felietonów o fotografii
w najlepszym i najmniejszym miesięczniku w Polsce (o ile nie w świecie)

grafika: T. Hołuj
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Marek Michalak
Droga do raju cz. 14
bynajmniej tą drogą…!
Jesień - 1972. Wracamy z Old Metropolitan Band po
kilkutygodniowej trasie koncertowej w Holandii i
fot: A. Matusiak
Niemczech do Polski. W Monachium przykuło moją uwagę
ciemnozielone BMW zaparkowane przy chodniku. Kartka
na szybie - na sprzedaż, telefon kontaktowy.
Następnego dnia już byłem nowym właścicielem tego
sześcioletniego „bolidu”.
Jedziemy zadowoleni autostradą - kierunek Kraków, a tu
nagle jak spod ziemi pojawiają się dwa wozy policyjne.
fot. B. Kucharek
Koguty, syreny włączone i pokazują by zjechać na parking.
Policjanci blokują nasze auta z odbezpieczoną bronią maszynową trzymając nas na muszce.
Każą nam powoli opuścić auta i zaczynają drenaż bagaży. Próbuję się dowiedzieć o co im
chodzi. Mamy opróżnić auta - instrumenty, głośniki, wzmacniacze, bagaż osobisty - pełno
tego. Zaglądają w każdą szparę. Nic, no prawie nic. Okazuje się, że wpada im w ręce torebka
z cukrem. Tłumaczę, ze to cukier.
Nie, znalazca wie lepiej. Słyszę jak mówi do swoich, że znalazł „Herę”. Ślini palec, biały
proszek ląduje na języku - jednak cukier. Napięcie trochę opada. Udaje mi się nawiązać
rozmowę. Wyjaśniam, gdzie byliśmy, co robiliśmy. W końcu okazało się, dlaczego doszło
do tego spotkania.
Od dłuższego czasu w Niemczech siała terror ultra lewicowa grupa Baader - Meinhof.
Przemieszczali się między innymi takim modelem BMW jak moje ciemnozielone. Policja
dostała cynk od jakiegoś Niemiaszka, który widział na jednym z parkingów wcześniej paru
hipisów zamieniających tablice rejestracyjne na BMW. To byłem ja. Faktycznie odkręcałem
tablice niemieckie i założyłem celne „jaja”. Trudno. Akcja odwołana, broń opuszczona.
Życzę wam bezpiecznej jazdy i z uśmiechem prowadzący akcję jeszcze poklepał mnie po
kieszeni - słyszę jak mówi. A tu - „haszysz”? Odpowiadam - tak dwie laski czarnego.
Zarechotał i odjechali. Zapakowaliśmy auta. Zanim ruszyliśmy, mówię do kolegów.
Coś
wam pokażę i z tej kieszeni po
której poklepał mnie policjant
wyciągam dwie laski czarnego
haszyszu opakowanego w Alu
folię. Długo podziwiali moje
opanowanie i zimną krew.
Zioło zostało zużyte w klubie
„Pod Jaszczurami” podczas
wtorkowych jam session. Grało
się po tym - ach - raj na ziemi.
c.d.n.
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Zasłyszane lewym uchem,
czyli kronika towarzyska:
„Oj podziało się ostatnio w naszej piaskownicy!
Podziało! Przyjechały nowe dzieci i sypnęły piaskiem
po oczach starszym. Na szczęście nikt siku do
piaskownicy nie zrobił i dalej możemy się bawić
razem."
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Panu J. żaluzja uszkodziła nosek. Oj ! Nie można być
zbyt wścibskim! A nosek radzimy przypudrować.
fot: B. Zimowski

Ze względu na uciążliwość „zVisu” został zlikwidowany pobliski posterunek policji.
Przysłuchując się objaśnieniom „przewodników” wycieczek dowiedzieliśmy się , że
Piotr Skrzynecki był: dziwakiem, takim niby artystą, rzeźbiarzem, piosenkarzem,
profesorem, dyrektorem teatru, alkoholikiem. O kolejnych zawodach Piotra
poinformujemy w terminie późniejszym.
Pan „Sz” dostał wreszcie ciekawą pracę. Kierownictwo bistro liczy straty.
Pani Mariola nadal przebywa na „chorobowem” , a turystów przybywa!
Przyleciały pierwsze „zvisowe” ptaki z Irlandii, Australii, Holandii, USA. Ciekawe czy
zdążą się rozmnożyć?
Nadredaktor informuje, że w dzieciństwie nie był w Rabce.
Jednemu z redaktorów powiększyła się ostatnio rodzina o........szpaka
W bistro przybyło amatorów cudzych papierosów.
Emocje piłkarskie nie ominęły zvisowego stolika. Ilu dyskutantów tyle teorii na temat
przyczyn przegranych meczów. Podobno organizacje kibicowskie złożyły odwołanie
do Sądu Najwyższego, w sprawie zmiany niekorzystnych wyników naszych spotkań z
Senegalem i Kolumbią. „POLSKA! GOLA!”
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fot: H. T. Kaiser
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Jerzy Piątkowski. 8 IV 1943 – 4 VI 2018.
Świat wybitnych poetów niewyobrażalnie szybko się kurczy. Teraz przyszła kolej na
Jerzego Piątkowskiego, członka grupy „Teraz” wyjątkowo skromnego, ciepłego a
przede wszystkim szczególnie wrażliwego człowieka.
:
Wydał kilkanaście tomików poetyckich, między innymi:
„Skazani na osobowość” (1981), Lęk czuwania (1985), Niepojętość świata (1997),
32 utwory (1998), Randez – vous z Moną Lizą (2007), Petite Pologne (2008), Hołd dla
Venus (2000), Magia miłości (2012), oraz wielu innych, których z braku miejsca nie
wymieniam.
Studiował filologię polską na UJ, a na końcówkę życia (?) przeprowadził się do
Niepołomic.
W rozmowie z Magdaleną Tulii mówił:
„Kiedyś dwie poetki z Warszawy poprosiły mnie o to czy mógłbym pisać krótkie
wiersze, erotyki do zdjęć, które mi będą przesyłać. Zgodziłem się. Początkowo mnie to
bawiło, ale częstotliwość nadsyłanych zdjęć była bardzo duża. Policzyłem, że
tworzyłem ok. 8-9 dziennie takich wierszyków. Teraz uległo to modyfikacji i piszę nie
tylko erotyki, ale frazy do dowolnych zdjęć, jakie mnie interesują artystycznie. Dzięki
tym wierszom prowadzę korespondencję prawie z całym światem – z USA, Japonią,
Chinami, Indiami, Rosją. Ostatnio piszę także do fotografii związanych z
wydarzeniami na Ukrainie. Wiersze są tłumaczone na inne języki.
I tak poszły te moje wiersze w świat. Nawet dotarły do Hollywood! Otóż napisałem
wiersz do fotografii aktorki, która aktualnie dostała Oscara. Jest nią Anne Hathaway. Po
opublikowaniu wiersza napisał do mniej jej partner i tak sobie korespondujemy. Ich to
bawi, tłumaczą wiersze na angielski i przesyłają po znajomych, a ci z kolei przysyłają
mi swoje zdjęcia”.
.
Napisać, że był nietuzinkowy i jako poeta i jako człowiek, to nic nie napisać. Odszedł
naprawdę ktoś. I to przez duże K.
P.S.
W latach siedemdziesiątych Jerzy napisał wiersz pt. Troska. Zaczynał się od słów:
„Troska, to najpiękniejsze miasto jakie mamy”. Natychmiast wezwany został do
cenzury gdzie ponury typ szybko, w prostych słowach wytłumaczył Jerzemu iż:
Jaka Troska - kurwa. Najpiękniejsze miasto jakie mamy, to Nowa Huta.
Odmaszerować”.
Roman Wysogląd
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Paweł Kozłowski
Wakacje
Postanowiłem wyjechać na wakacje. W tym celu z
wakacji wróciłem do domu, żeby z niego wyjechać. Na
wakacje potrafię jeździć tylko z domu. Wcześniej
wczasowałem na północy, trochę na prawo. Teraz wybieram
się na północ, na wprost. Byłem już tam kilkakrotnie i zawsze
ruszałem z tego samego miejsca. Nie z boku.
fot. wł. Autora
Znalazłem się na Półwyspie Helskim. Mijaliśmy port, który
zawsze okrążamy i sprawdzamy, co w nim przybyło lub co z niego ubyło. W wodzie
zobaczyliśmy gromadkę kaczek. Były dosyć zmarniałe. W moim mieście wyglądają
dorodniej, może dlatego, że nie muszą pływać. Na wodzie unosiły się też inne ptaszyska.
Zupełnie nędzne, o niewyraźnym kolorze brązowoszarym. Spore, ale nie nadawały się do
jedzenia, bo chudziutkie. Co chwilę dziobem sprawdzały stan dna. Poczułem silną
identyfikację. Przy nabrzeżu stały kutry, a dalej jachty. Kutry były metalowe, wielobarwne.
Dominował kolor rdzy. Jachty były plastikowe i bez rdzy. Kutry pachniały, a także cuchnęły
rybami i rybakami. Jachty wydzielały brak zapachu. Na kutrach znajdowały się napisy i
obrazki. Były one symboliczne. Najczęściej porównywały Unię Europejską do trumny.
Miały też rysunek dłoni, prawej, ułożonej w kształt figi. Chciałem kogoś zapytać, jaki ma
związek jedno z drugim. Obliczyłem, że są możliwe takie kombinacje: figa z trumną, figa z
Unią Europejską, Unia Europejska z trumną. Dalej nie rozwijałem rachunków. W każdym
razie gryzła mnie, a nawet zżerała, ciekawość. Ne mogłem jednak znaleźć żadnego
budzącego zaufanie nauczyciela. Bosmana nie było, informacja turystyczna była, ale
nieczynna, toaleta była samoobsługowa. Uspokoiłem się, gdy uświadomiłem sobie, że
najważniejsze są właściwie postawione pytania. Drugi napis na kutrach adresowany był do
Boga. Miał on prowadzić kapitana. To uznałem za logiczne, dodałbym jeszcze kompas.
Kapitan prowadzi kuter, Bóg prowadzi kapitana. Pojawiło się w mojej głowie pytanie: kto
prowadzi Boga? Zwróciłem się o ustalenie tego do kobiety, która prowadziła wózek.
Poleciła mi przytrzymać dziecko, bo będzie je karmić. Dziecko popatrzyło na mnie z
wyższością. Zrobiłem się głodny i nie czekałem na odpowiedź. Samo się wyjaśni.
Na nabrzeżu portowym leżał niewielki kuter. Rybacki, nie torpedowy. Okręty wojenne stały
po drugiej stronie, nie miały paliwa. Przy kutrze kręcił się właściciel. Niżej miał czarne
spodnie, najniżej klapki, wyżej nie miał koszuli, a najwyżej umieścił czapkę, jaką nosi się
w Hamburgu. Obok stało dwóch młodzieńców w wieku wojskowym. Czasem chodzili,
zatokowym krokiem. Na ogół utrzymywali pion. Synowie. W zasięgu ręki uzupełnionej o
wędkę znajdowała się kobieta. To żona i matka. Za kutrem parkowała przyczepa
kempingowa, a między nimi wisiały na sznurkach majtki. Dużo ich było. Żałowałem, że
zbiór nie stanowił kolekcji. Brakowało jednoczącej idei przewodniej. Rodzina spędzała
kreatywnie wakacje. Mężczyzna w randze kapitana przerabiał kuter na jacht. Robił to przy
pomocy piwa oraz synów, którzy mu to piwo przynosili. Kapitan starał się nie wykonywać
zbędnych ruchów. Piwo służyło mu do popijania wódki marki „Finlandia”. Taką stosował
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dietę. Opierał ją na produktach naturalnych. Przypomniałem sobie, że lekarze zalecają dużo
pić. Szczególnie w upał. Co prawda gorąco nie było, ale powinno być. Mieliśmy lato.
W tuningu jednostki pływającej uczestniczyła też żona, która denerwowała męża. On zaś
należał do istot wrażliwych. Przy mnie pouczył otoczenie, które stanowiła poślubiona z
miłości kobieta i wyjaśnił sytuację. Polegała ona na tym, że on ma luz oraz urlop. Ona zaś
powinna się od niego odsunąć. Lub zrobić coś podobnego. Zafrapowały mnie takie wakacje
wodno-lądowe. Ognisko domowe płonące na wyjeździe. Nie chciałem przeszkadzać
w pracy połączonej z wypoczynkiem i odszedłem. Czułem promieniującą radość życia.
Przekazałem im znak pokoju. Spirytualnie.
Wjeżdżaliśmy do następnego kurortu. Minęliśmy kościół. Zobaczyliśmy ruchomy neon:
„Floryda wita w Juracie”. Ucieszyłem się, bo nigdy nie byłem na Florydzie. Chciałem
zobaczyć dzikie krokodyle. Na myśl o ich spotkaniu wpadłem w podniosły nastrój.
Rozglądałem się, ale nie spostrzegłem żadnego gada. Postanowiłem zasięgnąć języka.
Wszedłem do sklepu, w którym były artykuły plażowe. Stanowiły je kalosze w kwiatki.
Zapytałem, gdzie mogę spotkać w okolicy krokodyle. Pani się zastanowiła. Po dłuższej
pracy myślowej rozpromieniała i zawołała męża. On powiedział mi ciepło i serdecznie, że
krokodyla można zamówić w Gdańsku. Wtedy przyjedzie. Upewniłem się, czy prawdziwy i
czy ma ogon. Dowiedziałem się, że oczywiście. Nie pytałem, jak przyjedzie, bo uznałem, że
to wchodzi w skład oczywistości. Nie sprawdziłem, czy weszło. Po tych wyjaśnieniach
kierowniczka sklepu zapytała, czy interesują mnie tylko krokodyle. Odrzekłem, że lubię
wszystkie zwierzęta. Poleciła mi foczki. Dodała, że są na czubku. W lot zrozumiałem, że
chodzi o czubek półwyspu. Czyli prawie na miejscu. Foki mają ładną linię i wąsy. Zacząłem
szukać w pamięci obrazu wąsów krokodylich. Nie znalazłem.
Potem poszliśmy do pensjonatu. Przespać się i posłuchać szumu jeżdżących obok pociągów.
Do snu prowadził mnie rytm wagonów i szyn. Czułem, jak zlewam się z naturą. Obudziłem
się już następnego dnia. Dotrwałem do późnego popołudnia. Porozmawiałem trochę. Przed
zmierzchem wzięliśmy leżaki i poszliśmy na plażę. Mieliśmy też wino i kieliszki. Wino było
białe, a kieliszki szklane. Wszystko zimne, umiejętnie dostosowane do otoczenia.
Obserwowałem budowę ziemi. W miarę siedzenia na leżaku widziałem coraz wyraźniej, że
morze na swoim końcu się podnosi. Musi, żeby woda się z niego nie wylała.
Prawdopodobnie modelem świata jest talerz. Wbrew pozorom nie kieliszek. Zaniepokoiłem
się wysiłkiem wkładanym w swoją pracę umysłową. Postanowiłem po wakacjach
oszczędzać energię.

Jeszcze tylko wp…dol i już wakacje, powiedział Jasio odbierając świadectwo.
Na szczęście większość bywalców naszej cukierenki jest już na niekończących się
wakacjach. I chyba trochę się nudzą wszczynając jakieś dziwne wojenki.
Cieszmy się Panowie (i Panie) swoją obecnością puki czas, a trochę świeżej krwi
się przyda nawet jeśli nie jest błękitna.
Zdrowia, pogody i pełnych kufelków życzę. AD
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Jan Nowicki
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Mijały tygodnie. Ojciec czuł się coraz gorzej. Pieniądze składane na konia poszły na psi
smalec.
Gdy umierał, w miasteczku K. nie szczekał ani jeden pies.
10 sierpnia 2007

Płuca
Jan Nowicki - „ Mężczyzna i One” wydawnictwo BELLONA - 2012- druk za zgodą Autora

Kiedyś w miasteczku K. co trzeci umierał na płuca, co
drugi kaszlał, a każdy pierwszy z brzegu wciągał
powietrze z sykiem zepsutej pompy strażackiej. Ręcznej ma się rozumieć. Jak tylko sięgam pamięcią, temat płuc w
moim życiu zawsze był obecny. Groźny i romantyczny.
fot: B. Kucharek
Ojciec mój zmarł na płuca. Nie pomogła odma, gałęzie
sosny wiszące nad łóżkiem, rosół z kurczaka, miód, psi smalec. Zmarł w wieku 33 lat.
Kochany, niepoznany nigdy tato. Chudy szewski Chrystus z małej mieściny. Strzęp
dratwy, strącony ze świata żywych kopytem wyroków boskich - psia krew!
Nie zdążyłem nawet dostać od niego lania.
Ostatnie miesiące okupacji - najbardziej czarujący okres mojego życia. Marzyłem o
koniu na biegunach, z sierścią, siodłem i strzemionami. Poszedłem do Ojca i ustaliliśmy,
że będziemy na tego konia zbierać pieniądze. To znaczy ja miałem zbierać, a Tato
zgodził się chować je pod poduszką.
Skąd wziąłem czarny melonik? - nie pamiętam. Rude palto ze sztucznego misia
wypalone na pupie od pieca otrzymałem na pewno od ciotki. W takim oto kostiumie
udałem się w niedzielę po nieszporach pod kościół. Ale nie żeby żebrać. Miał to być,
jak teraz widzę, mój pierwszy występ za pieniądze.
Po nabożeństwie za parkanem stali mężczyźni z machorkowymi skrętami w zębach.
Moją uwagę zwrócił ten najwyższy w wiśniowych oficerkach. Podszedłem do niego
i niespodziewanie - także dla siebie - powiedziałem klękając:
- Pocałuję pana but, jak mi pan da złotówkę.
Facet na moment zbaraniał, po czym rechocząc, podsunął mi pod nos lśniący but.
Pocałowałem. Pachniał świeżą pastą i było prawie przyjemnie.
- Ale złotówki nie pocałujesz? - wyrechotał.
- Za dwa złote pocałuję.
Ktoś inny zaproponował pocałowanie cegły, ktoś chodnika. Na koniec pewien stolarz
kazał mi się pocałować w rękę za całe 5 złotych. Rozochocony, dotknąłem jej ustami.
Ale potem zacząłem nagłe płakać i uciekłem do Ojca, trzymając w garści zarobione
pieniądze. Nie spytał o nic, pogładził po głowie. Położyłem się na jego wilgotnej
poduszce i w chwilę potem zasnąłem.
Obudziło mnie wejście stolarza, który coś tam na ucho szeptał choremu, po czym jedną
ręką uszczypnął mnie w policzek, a drugą podał nowiutkie 50 złotych. Przytuliłem się
jeszcze raz do Taty, przepełniony ciepłem jakiejś nieznanej tajemnicy dorosłych.
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