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12 lutego - Dzień Darwina

fot. B. Kucharek, W. Morek

Zawsze byłem nieco sceptyczny wobec teorii ewolucji. A patrząc dziś na gatunek 
Homo sapiens mam wrażenie postępującej de-ewolucji. Może jest coraz więcej homo, 
ale na pewno coraz mniej sapiens. W sferze science może jest coraz lepiej, ale w sferze 
visdom tragedia. Jak by to powiedział pewien góral – mądry ino przeucony. AD
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Andrzej Sikorowski

OKNO NA PLANTY (92)

fot: B. Zimowski 

Nie małpy wina

Jako zwolennik darwinowskiej teorii ewolucji, czuję 

obowiązek podzielenia się następującą refleksją. 

Otóż gdyby naczelne wiedziały jakim okropnym 

kreaturom w ludzkich skórach dają początek, spłonęły by 

ze wstydu lub zaprzestały prokreacji. Tam szła walka o 

byt, czyli pożywienie, o miejsce w stadzie, przedłużanie 

gatunku. Dziś do tych biologicznych imperatywów dołączył cały zespół imponderabiliów 

jak kultura, religia, polityka i uczynił z człowieka cwaną maszynkę do ogrywania bliźnich 

na każdym polu, bez skrupułów, za to z umiejętnością wytłumaczenia każdego bezeceństwa. 

Kiedy za pomocą telewizyjnych kamer podglądam świat, stwierdzam z przerażeniem, że 

one nie pokazują dobra, jakby to zniknęło bezpowrotnie. Nikogo dziś nie interesuje 

zwyczajność, równowaga, spokój, rodzinne ciepło, przyjaźń, o miłości wstydliwie nie 

wspomnę. Zmierzamy do katastrofy, której Darwin pewnie nie zakładał w swoich 

badaniach. A zwolennikom boskiej przyczyny naszej tu obecności powiem tak: lepiej za ten 

stan rzeczy obwiniać przodków, czyli małpy, niż Stwórcę. Bo musieli byśmy przypisać Mu 

wyjątkową  perfidię  i  złośliwość. 

Henryk Cebula - GRAFIKI
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Korono złota, gwiazdo zaranna,
tchnienie warg twoich
siada na Kraków i go oplata
nie zamieniłbym Kanoniczej
na Via Dolorosa
choć ten sam Bóg
patrzy na mnie
ze ściany płaczu
i ołtarza Stwosza
choć w damasceńską bramę
kładzie się cień osła
a w bramie floriańskiej siebie widzę
rzuca mną historia,
biblia i tora
sprzysięgły się przeciwko,
bym miejsca nie zaznał
a ja i tak wiatrom na przekór
klnę wysokie słońce i palmy strzelistość
wpisany w sukiennice i bruk starego rynku
niczym gołąb wierny, co umrze wraz z miastem
nie wyrzucisz mnie Krakowie ze swego serca,
złe by było to gniazdo
co własnego kala ptaka

Aleksander Rozenfeld

jedni mają balon latający

inni mają samolot lśniący

w mojej głowie kłębią się myśli.

A ta jedna pachnie kwiatami.

A ta druga wesoła czasami.

Ta trzecia bardzo mądra.

Ta czwarta goni gołębia.

A ta piąta fikołki robi.

A ta szósta wszystkim szkodzi.

A o siódmej nic jeszcze nie wiem,

wciąż jak jabłko rośnie na drzewie.

Magda Rozenfeld, lat 9

„ja”

fot. archiwum

fot. B. Kucharek
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fot. Autora

Zanim się weszło do dyrektorskiego gabinetu Zygmunta 
Hübnera na drugim piętrze, trzeba było wcześniej minąć 
Jej pokoik, z wiecznie otwartymi drzwiami. Bez okien.  
Z potężnym biurkiem oświetlonym zabytkową lampą. 
Dwa foteliki. Jeden dla Niej - była tu Kimś, drugi dla 
niego, bo lubił z Nią przesiadywać. Całość w półmroku, 
w tajemniczym niedomówieniu.

Przechodząc tamtędy (przemykając raczej), zawsze się czegoś bałem. Sumienie 
miałem przeważnie czyste, ale wciąż ta obawa, że zza biurka zaraz mnie opieprzy. Toteż 
histeryczne „dzień dobry” i chyłkiem do Hübnera. A jeśli od niego, to jeszcze szybciej         
w dół. W stronę rachitycznego bufeciku z herbatą „ulung”.

Kimś! - używam tego określenia, dodając w myślach... „szczególnym”. Pełna, za 
potężnymi okularami, w kłębach dymu - ułomna pamięć podpowiada: Carmenów.

Trochę o nim. Przesiadywał w Jej pokoju godzinami. Łysy, ostro partyjny, całkiem 
przyzwoity aktor, z przykrą skłonnością do wygłaszania ostatecznych sądów. Ta jego 
obecność nie dawała mi spokoju. Podejrzewałem w niej miłość do Anny. Miłość skrępowaną 
Jej chłodem, partyjną powinnością wierności małżeńskiej, może lękiem przed dorastającą 
córką? W tej sytuacji przesiadywał bezgrzesznie w pokoju koordynatorki pracy artystycznej 
Starego Teatru. Siedział i milczał.

Patrząc na tę parę, mnie - początkującemu wtedy aktorowi - wydawało się zawsze, 
że coś knują. A jeśli - na pewno ma to związek ze mną. Ten półmrok, lampa, okulary, dym i ta 
legenda, że Ona miesiącami nie śpi. Wezwanie do pani koordynator zapowiadało 
przeważnie jakąś reprymendę. Toteż kiedy tym razem przyszła na mnie kolej, czułem, że 
może mnie spotkać coś ważnego, żeby nie powiedzieć - ostatecznego. 

Parę słów o mojej wtedy egzystencji. Niedużo tego. Tylko dmuchany materac, na 
którym spałem w garderobie i jakieś szmaty, w przypadku zimy wypożyczane z magazynu 
kostiumów. Po „Cichym Donie” wisiał cały rząd podrabianych kozackich baranic. Za darmo 
i stylowo. A dziewczęta piszczały. Taki, nie inny, udałem się na wspomniane spotkanie z 
panią Anną. Fotel przed Nią był chwilowo wolny, toteż usiadłem. Zaproszony rzecz jasna, 
broń Boże z własnej woli.
Rzekła:
- Dzwonią tutaj i piszą, bo chcą żebyś zagrał główną rolę w jakimś serialu. 
Po czym w ciszy zajęła się segregowaniem papierów.

ANNA WSPANIAŁA

Jan Nowicki

fot. B. Kucharek
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Poza ZVIS’em:

- Tak? Ja nie mam telefonu - wyszeptałem przełykając ślinę.
- Wiem. Ale ja mam - odrzekła patrząc na mnie z surową troską. -Słuchaj ty, z tego co wiem, 
masz zagrać Józefa K. w „Procesie” Kafki u Jarockiego!
- Nie wiedziałem.
- To teraz już wiesz. I mam nadzieję, że nie masz wątpliwości, co powinien wybrać aktor 
Starego Teatru?
Właśnie nie wiem – pomyślałem.
- Powinien zagrać Józefa K.!- zawyrokowała.
Kolejna cisza. Wystarczająco długa, żeby przez biedną głowę młodego aktora zdążyły 
przelecieć obrazy: materaca w garderobie, fasolki po bretońsku w barze „Pikolo”, kożucha z 
magazynu kostiumów. Ale także samochodu marki Warszawa, domu z ogródkiem, 
wystawnych kolacji „U Wierzynka”. O innych bogactwach tego świata nie wspominając.
-To wszystko, Jasiu - doszło mnie z cienia.

Ona to Anna Mikuszewska. 
Wybitne przedstawienie „Procesu” w reżyserii Jerzego Jarockiego, ze scenografią 

Jerzego Skarżyńskiego graliśmy krótko. Pamiętam debiut Edka Lubaszenki w roli malarza. 
Przyjechał do nas z Wrocławia i mówił basem. A basy zawsze mają rację.

Dnia 20 stycznia br. w Klubie Dziennikarzy "Pod Gruszką" odbyło się kolejne
spotkanie z cyklu  „Bajka o ....”  zatytuowane: „Czy Polacy mają poczucie humoru? 

które poprowadził z właściwym sobie humorem, red. Zbigniew Bajka.
  Udział wzięli, między innymi: Jerzy Bralczyk, Jacek Wasilewski i Tomasz Olbratowski.
                      Po zakończeniu dyskusji, odbyła się część konsumpcyjna.

fot. B. Kucharek
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fot. B. Kucharek

Jerzy Antkowiak

Pan Jerzy od czasu do czasu pisze o przeszłości, czyli prowadzi życie felietonowe 
wspominając minione zdarzenia. Tym razem wspomina o...? Proszę szanownych 
czytelników przeczytać!
Oj, Elvis, Elvis, żebyś tak jeszcze gotować umiał, piszczały w nakrochmalonych spódnicach 
a' la Bardotka studentki Wydziału Malarstwa wrocławskiej PWSSP, kiedyśmy zawzięcie 
rockendrollowali w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku. Rock był ostry i do upadłego 
(dosłownie i w przenośni) pod czujnym oczkiem uczelnianego sekretarza partii, on to niby 
wpadł do uczelni na rysunek wieczorny (takie były zajęcia dodatkowe dla nadgorliwych, 
albo z uszczerbkiem talentu), a my przy tym BAMBINO rozhulani w pepegach, kolorowych 
skarpetach i rozpiętych koszulach, a one w tych Bardotkach i obowiązkowo w 
„trumniakach”. Redakcja wyjaśni mało rozgarniętym, co to za mioty szatańskie te 
trumniaki. Ech, to były czasy, Elvis zapewne gotować nie umiał, ale umiał zgoła, co innego i 
łatwiej się malowało martwą naturę z Trybuną Ludu w tle, czekając na ten magiczny wieczór 
z Elvisem, który jak diabeł z pudełka wyskakiwał nam z tego patefonu. Wtedy, w latach 

uczelniano – tanecznych niemalże 24h i naturalnie 
przez cały rok, bo i na plenerach dawaliśmy ostro 
czadu, ku utrapieniu miejscowych, zwłaszcza 
Sandomierz ucierpiał od naszych „tańców poło-
wieckich”, ten poczciwy Sandomierz, który teraz 
zagłaskuje upudrowany Don Mateo, no, więc wtedy ani 
mi w głowienie świtało, że wyląduję w oparach mody. 
A tu mnie nikt inny tylko Elvis dopadł, łamał 
wprawdzie już nie serca, ale nogi modelek, bo ja młody 
gniewny, „ceramiczny” (studia się kłaniają) narwaniec 
chciałem żeby modelki tańczyły na wybiegu 
rockʼnʼrolla, już nie w bardotowskich halkach, ale w 
mini, jakie nosiła Twiggy i w „rybaczkach” Audrey 
Hepburn. I o dziwo miałem błogosławieństwo 
wiekowej już wtedy damy mojej szefowej, dyrektorki i 
kreatorki Mody Polskiej, oczywiście nie, kiedy na 
wybiegu była poważna „Chanele i Balanciagi”, ale jeśli 
mogliśmy, moje koleżanki i ja wysmażyć jakąś mini 
sekwencję młodzieżową no to wtedy hulaj dusza - 

Elvis złamanych serc, 

albo jak ktoś nie ma jeszcze 

złamanego serca, 

wystarczy tytuł jak rakieta! 

Elvis! I wszystko jasne...
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piekło jest. Jest, bo świat (czytaj ustrój) się nie zmienił i zawsze znalazł się jakiś sekretarz, 
czy inny strachajła, który jak zobaczył goły cycuszek (wiem, co piszę, naprawdę zaledwie 
cycuszek) i usłyszał Love Me Tender to widział natychmiast jak się niczym mury Jerycha 
obala nasz radosny ustrój. I to, z jakiego powodu, tego wyjca Presleya i tych głupich 
projektantów? Wówczas następowała słynna scena, znana w modowym środowisku, nasza 
szefowa madame Jadwiga Grabowska, Grabolka, Graboletta brała w delikatną dłoń 
słusznych gabarytów popielniczkę i rzucała, w kogo trzeba. Skutkowało. Na ważne 
rozmowy do Ministerstwa (MHW) też chodziła tak uzbrojona. To były proszę drogiej 
młodzieży czasy z dreszczykiem, a wiele teraz niemiłosiernie poniewieranych mód 
pojawiało się po raz pierwszy i proszę mi wierzyć (mimo, że było jak było) zupełnie inne 
były wtedy relacje i emocje związane z modą, kiedy wszystko było autentyczną „premierą” 
niż teraz, kiedy wszystko jest „wznowieniem”. Teraz, kiedy wszystko, absolutnie wszystko 
„jest”, no może z wyjątkiem zdarzającego się w każdej epoce braku talentu, a na ten 
przypadek nie ma lekarstwa, to wiem to z doświadczenia, czasy pieskie, kanciaste, rogate i 
„pod górę” bywa, że bardziej uskrzydlają, niż wszystkie rogi obfitości, pod jednym wszakże 
warunkiem, że nie trwają one wiecznie. To właśnie w tamtych czasach Heartbreak Hotel i 
słodki vocal Elvisa łamał serca, a Love Me Tender łamał ustroje i dlatego mogę się 
wymądrzać na zadany temat przez Tańczącego z KAMAGAMI Naczelnego Tancerza i 
wracając do tamtych odległych (gdzie mnie jeszcze pogoni Naczelny Tancerz) czasów mam 
wrażenie, że kiedyś dotknąłem autentyku. Tak jak zawsze piszę, rozpraszając się słuchaniem 
radia. Właśnie znany „galernik” Piotr Nowicki mówi pięknie w radiowej Dwójce o 
młodzieży bananowej, czyli po prostu na „nasz” temat, ta metafizyka pojawia się zawsze, 
kiedy płodzę kamagowski felieton.
W latach sześćdziesiątych Moda Polska zmienia adresy niczym dama rękawiczki: Warecka, 
Widok, Tamka, Kubusia Puchatka, Marszałkowska i znowu Kubuś, aż do niekończącej się 
niczym thriller z trupami w szafie agonii. Kiedyś przed laty palnąłem taki patetyczny tekst – 
Moda Polska umarła w moich ramionach, teraz myślę, że zaczadziła mnie wtedy 
Mniszkówna, wracamy, zatem do żywych, czyli na Tamkę. Kolejna przeprowadzka, stylowe 
meble, lustra, komódki naszej directriessy i nasze biurka – wygibasy, art deco lat 
pięćdziesiątych, krawcowe, maszyny, prasulce. Pani Jadwiga w fotelu, turbanie dyryguje 
całym tym bałaganem, pohukuje na konwojentów i w pewnym momencie mnie przywołuje.
Jureczku, zobacz, przyjrzyj im się dokładnie, no powiedz, czy nie sami Elvisi, ale jacy Elvisi 
Jureczku, ja cię proszę, ty zrób z nich modeli, ty zobacz te fryzury, są w śród nich już 
„beatlesi”. Szefowa wróciła właśnie z Paryża, na zaproszenie Bruno Coquatrixʼa oglądała w 
Olimpii występ Beatlesów i jest urzeczona młodością i awangardą. Elvisi mają się tak czesać
jak Beatlesi, a kolekcję zrobimy w stylu Courregesa, jego czas nadchodzi, Pierre Cardin jest 
już „troszeczkę” démodé. I jak tu nadążyć za tymi Elvisami, Beatlesami, Cardinami jak się 
jeszcze niczego nie liznęło, dopiero w 66 roku pani Jadwiga Grabowska zabierze mnie do 
Paryża, do Olimpii z modelkami, „Grand Music Hall de Varsovie”, ja za kulisami i w bufecie, 
ale w Paryżu, pierwszą kolekcję zobaczę u „niemodnego” Pierre Cardinʼa.
Wiele lat później Elvis nawiedził mnie jeszcze dwa razy serca nie łamał ale przypomniał o 
sobie. Kiedy miesiąc temu pisałem o czarnobiałych kotach, czyli koniach pisałem też o 
czarnobiałej modzie. Skąd miałem wiedzieć, że Naczelny Tancerz wytańczy mi Elvisa, bo ta 
właśnie czarnobiała kolekcja pełna ascetycznego rozmachu cała „szła na Elvisie”. Czarne 
chusty, szale, białe kokardy, turbany, kapelusze, kamizele, tureckie hajdawery, ascetyczne 
małe czarne i duże przezroczyste białe organdyny i Elvis na Błękitnych Hawajach przez 
Acapulco i Las Vegas drżącym głosem podniecał publiczność. Gdzie się odbywało to 
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misterium? Jak to gdzie? W Pałacu Kultury, w sali imienia krwawego Felka. Tak to się proszę 
milusińskich historia toczy. I zdarzyło się raz jeszcze na wystawie w Zachęcie p.t. „Siusiu w 
torcik”, gdzie kuratorem był pan Piotr Radziszewski i z czeluści wyciągnął skazane na niebyt 
zapomniane, zachętowskie zbiory. Tam wśród wielu dzieł „nostalgicznych” zobaczyłem 
erotyki mojego rektora Stanisława Dawskiego. Bardzo piękne. Miał krechę, a nie zwyczajną 
kreskę, kreskę to może mieć każdy. I właśnie tam na tej wystawie, nie wiedząc, że 
kiedykolwiek przyjdzie mi to napisać patrząc na prace Dawskiego przypomniałem sobie 
taką scenę. Jesteśmy na plenerze, w Jaworze, Kłodzku czy Paczkowie, nie pomnę już, jest 
przegląd naszych knotów, przyjeżdza Pan Rektor – strach jest. Wystawiam swoje plenerowe 
„arcydzieła”, cisza grobowa, Rektor mówi: nasz student, pan Jurek ma taką ocenę, oleje po 
poprawkach mogą być, szkice takie sobie, ale akwarele to porażka niech pan da spokój tym 
akwarelom, ja widziałem na placu Polskim, że pan świetnie tańczy rockʼnʼrolla, uwielbiacie 
tego Presleya, jak tylko ma pan ochotę na akwarele niech pan natychmiast zaczyna tańczyć. 
Nie do wiary ile taki Pesley może zrobić dobrego w malarstwie akwarelowym. Zdrowego 
Nowego Roku, z tanecznymi pozdrowieniami.

P. S.
Rok 2019 to istne „Memento mori” pożegnaniomnie było końca. W maju Głos Pruszkowa 
pożegnał „Profesora”, w czerwcu Rektora, mojego przyjaciela ze studiów, a o nich 
dzisiejszy felieton. W sierpniu tragicznie zginął Syn mojej dawnej modelki, w grudniu zmarł 
najbardziej pruszkowski Pruszkowianin - Tadeusz Hubert Jakubowski, pisarz, dowcipniś, 
prawdziwy historyk, pogodny „kurdele bele” najstarszy i pogodą ducha najmłodszy z nas 
wszystkich pisujących w naszej uroczej gazetce. Kiedy to piszę dostaję wiadomość, że 
słynny w najlepszych czasach modopolskich nasz przyjaciel Performer „Tural” Turalski 
zanim odszedł w grudniu nagrał pożegnanie ze mną... Uważajmy kochani Dziadkowie, bo 
Dama z Kosą ma swój upiorny Karnawał...

Za zgodą „Głosu Pruszkowa”

Z kroniki żałobnej:

Absolwentka filologii polskiej i teatrologii na 
Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. 
Współpracowała z "Rzeczpospolitą", "Dziennikiem 
Polskim" i "Przekrojem". Autorka książek:  „Dymny. 
Życie z diabłami i aniołami” oraz „Skrzynecki 
demiurg i wizjoner”.

Monika Wąs
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        Pewnego dnia spotkałem nadreda naszej gazetki. 
Był w dobrym humorze, więc zadałem mu delikatne 
pytanie: nadredzie drogi, ja bym chciał napisać o Żywcu. 
Nadred kończący naonczas pierwszy kufel swojego 
ulubionego piwa Ż. zainteresował się tym co powie-
działem, ale tylko przez moment, pytając po żołniersku: 
chcesz pisać o piwie? 

O piwie nadredzie może też, ale ja bym tak szerzej (pokazałem rękoma jak szeroko), bo to, 
jak może wie nadred, jako wybitny geograf (z wykształcenia też), to jest największy z 
naszych Beskidów, on się rozciąga - ten Beskid Żywiecki – od Babiej Góry aż po pasmo 
Wielkiej Raczy.  Wiem, wiem – zatrzepotał nadred rączkami, jak zraniony motyl 
(skrzydełkami), ale to nie to co Bieszczady. 
To oczywiste, każdy kto zna nadreda to wie, że ma on w sercu  (obok koleżanki małżonki) 
drugą wielką miłość, czyli Bieszczady i wszystko co Bieszczadami nie jest, mało znaczy lub 
nic. 
Najstarsi bieszczadnicy nie wiedzą, od kiedy i dlaczego Bieszczady zauroczyły nadreda. 
Mam swoje przemyślenia na ten temat, ale rozmawiając z nim nadal liczyłem, że przekonam 
go do tekstu o Żywiecczyźnie. Okazało się, że znajomość nadreda z tym regionem jest 
jednostronna. Był on podobno raz, przez przypadek w żywieckiem, a dalsze kontakty z tym 
powiatem utrzymuje wyłącznie poprzez stałe kontakty ze sztandarowym produktem 
regionu, zwanym czasem chmielową zupką. Próbowałem skruszyć twarde serce nadreda 
opowiadając mu, że i dzisiaj, choć w okowach śląskich tkwi Żywiecczyzna od lat ponad 
dwudziestu, nadal są tam grupy, które tęsknie patrzą za macierzą (czytaj Krakowem i 
Małopolską), a im więcej piją piwa, tym bardziej tęsknią i płaczą. Tu redaktor wykazał 
czujność i napoczynając drugi kufelek zapytał: a dlaczegoż to (bo on jeśli za czymś tęskni np. 
po trzecim piwie, to tylko aby zagrać w jakimś filmie obrońcę Westerplatte). Nadredzie – 
mówię do niego – zaraz pokażę i przyniosłem mu butelkę piwa Ż. Kto według nadreda jest na 
etykiecie tego piwa? Jakaś para w ludowych strojach  - wydedukował nadred przytomnie. 
Nie jakaś, nie jakaś – zaprotestowałem. Nadred przybliżył butelkę do pary swoich ciepłych 
ocząt i rzekł – wyglądają na stroje krakowskie.
Bingo – na etykietach piwa Ż. tańczą krakowianka i krakowiak. I ta etykieta przypomina 
żywczakom  stale o tym odłączeniu od macierzy. A płaczą jeszcze bardziej, bo z ostatnich 
badań na Żywiecczyźnie przyszła dramatyczna informacja: pijąca część ludności tego 
powiatu (Ż.) chętniej obecnie pije piwo Tyskie, niż Żywieckie. W czasach kiedy stolicą ich 
województwa był starożytny Kraków nic takiego nie mogłoby się wydarzyć. Nadred 
popatrzył na mnie przenikliwym, stalowym wzrokiem i zawnioskował: to może powinniśmy 
ostro zadziałać, aby krakowianka i krakowiak znikli z tej etykiety, niech sobie tam tańczy 
ślązak i ślązaczka. Supozycja trafna i odważna, może warto z niej skorzystać.

Zbigniew Bajka

fot. B. Kucharek

Dlaczego nie napisałem 

tekstu o Ziemi Żywieckiej.
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Henryk Cebula - GRAFIKI

Nudząc nadreda jeszcze na temat tekstu o Ż. opowiedziałem mu, że w Jeleśni na 
Żywiecczyźnie jest pochodząca z XVIII wieku stara karczma, gdzie oberkelnerem i 
sommelierem jest bywający w ZWIS-ie kolega Bartek. Nadstawił ucha, a kiedy 
powiedziałem mu, że na drzwiach tej karczmy jest zachęcający napis: Cyś ty chłopie osaloł, 
cy ty ni mos rozumu, karcma stoi u drogi, a ty idzies do domu (dumu) – to wyraźnie się ożywił 
i powiedział mi, że to jest dość nośny reklamowo tekst i on jako nadred będzie chciał 
rzeczoną karczmę zobaczyć. Przy okazji - mówię - może nadred zwiedzić jeden z 
najładniejszych kawałków Polski, z pięknymi górami, dwoma górskimi rzekami i dwoma 
jeziorami, posłuchać góralskiej muzyki, zobaczyć góralskie tańce i dobrze podjeść, 
zaczynając od mojej ulubionej kwaśnicy. A na końcu drogi nadredzie - mówię - pojedziemy 
do piwiarni browaru Ż., gdzie spróbuje nadred różne piwa tej marki, a jak będzie mało, to 
wyskoczymy kilometr dalej, do niedawno powstałego w Żywcu browaru Pinta, robiącego 
ponoć najlepsze „rzemieślnicze” piwo w Polsce. Redaktor powiedział – przemyślę. A 
ponieważ jest z Przemyśla, to taka odpowiedź dobrze rokuje. Trzymam za słowo nadredzie.

luty   2020  | vis a vis │ 11

Zasłyszane lewym uchem, 

     czyli kronika towarzyska:

Wieści ze Zwisu i  okolic zasłyszane przez 
Nadredaktora  B. K.

 Znalezione w internecie: Kalendarz Świąt Nietypowych
                                   Luty
2.02   - Dzień Mokradeł
          - Dzień Pozytywnego Myślenia
          - Dzień Świstaka
6.02   - Dzień Zerowej Tolerancji dla Okaleczeń Żeńskich           
             Narządów Płciowych
20.02 – Dzień Palących Fajkę
23.02 – Dzień Bez Łapówek
24.02 – Dzień Niespodziewanego Całusa
26.02 – Dzień Spania w Miejscach Publicznych
27.02 – Dzień Niedźwiedzia Polarnego

Niezwykle uroczystą oprawę miał opłatek w Vis a Vis. Pojawił się znany „dyrygent”
ze Szwecji, a uroczystość zakończyło wyrwanie framugi z drzwiami do toalety.
W sumie było miło!

OGŁOSZENIE  BEZPŁATNE:
ZBIERAM  HAKI  NA  BYWALCÓW  ZVISU!    RZADKI  BYWALEC

 Schemat dojścia do WC ulega kolejnej modyfikacji. Już bliski jest moment gdy po 
 wyciągnięciu kluczyka z pojemnika wyświetli się na podłodze szlak doprowadzający
 potrzebujących do przybytku.
                
 Jeśli  klimat będzie się nadal ocieplał w takim tempie to przewidujemy wystawienie
 stolika redakcyjnego na Rynek już pod koniec lutego!
 
Rozhulała nam się „nocna  zmiana”. Podczas puszczania światełka do nieba 
 sprofanowali rzeźbę Piotra zalewając ją stearyną. Za  ten chuligański wybryk
 „nocna zmiana” otrzymała od opiekuna rzeźby zakaz siadania przy stoliku Piotra.
Być może kara zostanie złagodzona, jeśli przez miesiąc zadbacie o kwiaty dla Piotra.

Obszar oddziaływania Zwisu rozszerza się. Nasze „bojówki” opanowały już „Naszą 
kaszę”.

Za  wspomożenie  funduszu gazetkowego Redakcja dziękuje osobom: 
                                  Grudzień: pan AK(50), pan PM(100), pan Marcello(100), 
                                  Styczeń: hodowca pan R.(20), pan JT(20), dyrektor JZ(50).



luty  2020  | vis a vis │ 1312 │ vis a vis | luty    2020

Andrzej Pacuła Jerzy 

Piątkowski

Nie musi gwiazda światłem lśnić 
i w świetnym stroju każdy być 
Wystarczy w oczach ciepły blask 
i światło które święci w nas
     I żeby Ja i żeby Ty 
     było w tym pięknym słowie - My... 
Nie musi w wannie cierpieć karp 
nie musi być dwanaście dań 
Wystarczy z mąki żytniej chleb 
opłatek w dłoni... czuły gest
     I żeby Ja i żeby Ty 
     było w tym pięknym słowie - My... 
Nie musi uschnąć ścięty świerk 
nie musi być prezentów sześć 
Wystarczy stara mądra pieśń 
o zachwyceniu życiem... wiersz 
     I żeby Ja i żeby Ty 
     było w tym pięknym słowie - My... 
Nie musi złotem błyszczeć dom 
nie musi mur otaczać go 
Wystarczy nie zamykać drzwi 
żeby wędrowiec miał gdzie przyjść 
     I żeby Ja i żeby Ty 
     było w tym pięknym słowie - My...

Od białego rana śniegiem obsypana
choinka wędruję i dary daruje
        winy już niewinne 
        zabawy dziecinne 
        stół który nie dzieli 
        i siedem niedzieli 
A gdy mało - niech też da 
co kto w swoich widzi snach...

Kalenda 2019

fot. B. Kucharek

fot. archiwum

2. Z jasnozlocistej skały 
sypiących się lessów 
otwartej przez
                          l
                          a
                          n
                          c
                          e
                          t
gwałtownych powodzi 
ledwo
spływa w dolinę ku ospałej rzece 
ciche i odległe 
szemranie komarów 
I pac 
        pac
              pac
spadają krople deszczu 
kielichy kwiatów drgają 
i wilgotnieje trafiona 
ziemia

Kłębi się w mgłach las pociemniały
ale i słońce wyszło zza pleców starego młyna
idzie do rzeki
do tych mącznych lessów
                                        skąd wszystkie pociągi
odjechały
i odleciały wszystkie samoloty 
a tylko ciemna satyna chmur 
powiewa na wietrze

Córka będzie oczy miała niebieskie 
mówisz aby coś powiedzieć 
i zziębnięte dłonie szukają termosu 
Rad byś może już i wrócił 
ale nie ma jak
Majaczą w dali uwięzione łodzie 
jeszcze śpi 
miejscowy Charon

WĘDKARSTWO
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zapadającym wyrokiem była konieczność przeproszenia i zamieszczenia owych przeprosin 
drukiem w ogólnodostępnej gazecie. Przepisy oraz sentencja wyroku nie określały 
dokładnego brzmienia takich przeprosin, więc dochodziło do humorystycznych sytuacji, 
gdzie skazana osoba obwieszczała drukiem,  że: „Pani Genowefa G…. nie jest starą, głupią 
cipą jak to nieopatrznie powiedziałam w dniu ….. i.t.d.”  W ten sposób opinia o p. Genowefie 
opuszczała mury podwórka przy ul. Zwierzynieckiej i rozlewała się na całe miasto. 
    Także obraziciel mógł być zbiorowy. Najczęściej była to redakcja czasopisma lub gazety 
nie najwyższych lotów, żyjąca głównie z publikacji  niepotwierdzonych ploteczek i 
informacji mających posmak skandalu, które zapewniały poczytność. Ponieważ autor 
przeważnie ukrywał się pod pseudonimem, odpowiadała redakcja. W jej imieniu w sądzie 
stawał „redaktor odpowiedzialny”. Funkcja zapomniana a niegdyś powszechna, potocznie 
zwany był „redaktorem od siedzenia”. Redakcja pisma przegrywała w sądzie – redaktor 
odpowiedzialny szedł siedzieć. Gdy wygrywała, życie toczyło się nadal utartym tryben do 
następnej draki. Wyroki były niewielkie, wręcz symboliczne. Macierzysta redakcja donosiła 
redaktorowi do aresztu posiłki z dobrej restauracji i otaczała opieką. W sumie i tak się  
wszystkim opłacało. W każdym razie wyjaśnia to czemu nasz nieoceniony Boziewicz w 
indeksie osób niehonorowych  wymienia w poz. 21. paszkwilantów i członków redakcji 
pisma paszkwilowego a w poz. 22. osoby rozszerzające paszkwile. Nie będę drążył tematu 
głębiej, gdyż niewyczerpanym źródłem wiedzy w tym zakresie jest nasz  redakcyjny kolega 
p. red. Zbigniew Bajka, który, tuszę, z właściwą sobie swadą i poczuciem humoru podzieli 
się kiedyś z czytelnikami swoja wiedzą w tym zakresie.
   Kończę w przekonaniu, że nasze pisemko, redakcja i autorzy będą cały czas w zgodzie 
Kodeksem Honorowym i nie będę musiał nikomu donosić posiłków  do zacnego przybytku 
„Pod Telegrafem”, czy też gdzie tam teraz się siedzi.

Z kroniki żałobnej:

20 grudnia w wieku 80 lat zmarł Jerzy 
Michał Wąsik, krakowski poeta, aforysta, 
jeden ze znanych podwawelskich 
oryginałów nawiedzających zVis.
Swe wiersze publikował m.in. w "Życiu 
Literackim", 
W latach 90. ub. wieku opublikował zbiór 
wierszy "Manipulowany naród"(1994) i 
zbiór aforyzmów "Testament Europy      
w polskim dekalogu" (1997).
Wiersze Wąsika były niedoceniane, ze względu na jego łatkę arcyoryginała. Doceniał go 
jednak wytrawny poeta, aforysta i eseista Stanisław Chyczyński, publikując jego wiersze 
na łamach redagowanego przez siebie czasopisma "Nihil Novi"

Jerzy Michał Wąsik
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fot: B. Kańska - Bielak

Lesław Pizło

Obyczaje i zwyczaje - cz. 4

Omawiany poprzednio Boziewicz poświęca sporo uwagi 
obrazie zbiorowej i obrazie drukiem. Tę drugą polecam 
szczególnej uwadze wszystkich szanownych kolegów 
piszących i Nadredaktorowi gdyż chwila nieuwagi może 
doprowadzić do wyzwania Go na ubitą ziemię lub wsadzenia. 
   Otóż szczególnie obrażalską formacją zbiorową było wojsko. Nic w tym dziwnego. 
Przecież honor  mają wypisany na sztandarach i zawarty w rozmaitych rotach i  przysięgach  
zobowiązujących do jego strzeżenia bardziej niż życia. Nad istotą sprawy nie będę się 
rozwodził, gdyż grunt takich rozważań jest grząski i mocno niepewny. Ale, gdy zrzeszenie, 
korporacja, a nawet rodzina zostaje znieważona, to wybiera spośród siebie przedstawiciela, 
który w obronie ich honoru stanie w polu przeciwko obrazicielowi. Jak to wyglądało           
w nieodległej przeszłości zilustruję opowieścią, którą słyszałem z ust bohatera   
opisywanego zdarzenia, Janosa Keveya. Zapewne mało kto pamięta, że był on legendarnym 
trenerem polskiej kadry szermierczej. Spod jego skrzydeł wyszli tacy mistrzowie tej 
szlachetnej sztuki walki jak, J. Pawłowski czy W. Zabłocki. (nie ten od mydła, tylko mistrz 
świata w szabli). Otóż, sprawa miała miejsce w latach 30-tych, gdy Kevey jeszcze służył w 
wojsku węgierskim. Jakiś podochocony tokajem rekrut z sąsiedniej formacji wyraził się 
pogardliwie czy też użył niewłaściwych słów pod adresem jego macierzystej jednostki.   
Oczywiście awantura, obraza. Bóg! Honor! Ojczyzna! w efekcie pojedynek, do którego 
wyznaczono bohatera niniejszej opowieści. Warunki pojedynku umiarkowane czyli „do 
pierwszej krwi” . Kevey barwnie opisywał przebieg starcia. Górując nad przeciwnikiem pod 
każdym względem i zdając sobie sprawę z idiotyzmu sytuacji, w którą został wplątany, 
starał się nie zrobić mu krzywdy, ale równocześnie musiał wypełnić warunki pojedynku. 
Ten zaś stawiając zacięty opór utrudniał mu zadanie jak mógł. Najpierw mistrzowską 
ripostą-cięciem urżnął mu czubek fryzury. Sekundanci uznali to za niewystarczające 
zadośćuczynienie. Krwi nie było. Pojedynek musi się toczyć.  Kevey starał się go drasnąć w 
prawą rękę, tak, by pojawiła się regulaminowa krew, a nie wyrządzając mu krzywdy, 
sprawić by był niezdolny do dalszego stawania w polu. Wreszcie się udało, pomimo że 
młodzieniec walczył mężnie wbrew zdrowemu rozsądkowi i własnemu interesowi. O ile 
pamiętam rzecz zakończyła się w pobliskiej winiarni obustronnymi deklaracjami przyjaźni. 
Obaj panowie mieli świadomość bezsensowności tego w czym uczestniczyli. Nie z własnej 
woli, tylko dając zadośćuczynienie idiotycznym i anachronicznym normom.
   Hinduskie przysłowie mówi, że słowo wróblem wyleci a wraca wołem. Jest znane w wielu 
innych kulturach,  czasem w innym brzmieniu. Ale zawsze chodzi o to samo. Obrazę 
słowną. W emocjach mówimy różne rzeczy nie zawsze zgodne z prawdą, a co za tym idzie 
uwłaczające godności i czci adresata. Najczęściej kończy się to obustronnym daniem sobie 
po pysku, ale czasem trafia na wokandę, jako tak zwana „pyskówka”. Najczęściej       
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 Droga do raju cz. 30

 Marek Michalak 

fot. B. Kucharek

Rok 1971. Old Metropolitan Band dostał kolejne 
zaproszenie do  wzięcia udziału w konkursie, podczas 
Międzynarodowego Festiwalu Jazzowego w San 
Sebastian w Hiszpanii.
Oj, to była piękna przygoda! Lipiec-gorąco. My 
obładowani bagażem własnym i instrumentami 
dotarliśmy samolotem do Paryża. Z Paryża pociągiem z 
przesiadkami do San Sebastian.
Na miejscu zaopiekowali się nami organizatorzy. Mimo, że konkurs odbywał się tylko 
jednego dnia, mogliśmy zostać na całym festiwalu. Było na tym festiwalu kogo posłuchać i 
wiele się nauczyć. Po konkursie  jury rozdając nagrody wyczytało moje nazwisko.
Bardzo mile  zaskoczony  odebrałem nagrodę dla najlepszego solisty. Jak by tego było mało,
jeden ze sponsorów festiwalu zaprosił nas do Pampeluny. Mieliśmy grać w jego Jazz Clubie
przez dwa tygodnie. Niepowtarzalny klimat. Architektura klubu - rotunda.Właściwie to była
bardziej dyskoteka. Zawodowo urządzona scena. Duży parkiet w kształcie koła, a pod ścianą 
stoły z krzesłami. Już pierwszy wieczór zrobił na nas wielkie wrażenie.
Mamy grać o 21-ej. Nic nie zapowiada  jakiejś zmiany klimatu z disco na atmosferę jazzową.
Jakieś dziesięć minut przed 21-ą tańczący biegną pod ścianę po krzesła. Ustawiają sami
w rzędach. Siadają: już są gotowi chłonąć egzotyczny jazz z Polski. Minęło pół 
godziny.Oklaski i odwrotną drogą krzesła lądują przy stolikach pod ścianą.
Przed nami  jeszcze tej nocy  dwa sety do zagrania. Oczywiście przed każdym kolejnym 
setem historia z krzesłami się powtarza. I tak , nie wiadomo kiedy, dwa  tygodnie tej 

cudownej „orki” na niwie jazzu,  na obcej ziemi, minęły. Po 
tych dwóch tygodniach mieliśmy sporą grupę fanek i fanów. 
Po ostatnim graniu niespodziewanie fanki wpadły do naszej 
garderoby prosząc o autografy  na pamiątkę. Pytamy się gdzie 
mamy te autografy złożyć? One w śmiech.
Każda z nich miała przygotowany flamaster i wskazując na 
fragment uda, biustu czy okolicę pępka, mówią – tu proszę. 
Rozstając się w rajskiej atmosferze z mocno podbudowanym 
ego wróciliśmy do Polski, by tu chwilę przeczekać do 
następnej okazji zbliżenia się do raju.
P.S. Zostawiłem tam po sobie trwały ślad w barze. Wpisano na 
listę drinków mój przepis na „jazz-tonic” Zwykły gin-tonic 
poprawiony dodatkową porcją ginu. Smaczne!

Droga do raju 

przez San Sebastian

...z nagrody ostał się jeno baskijski beret
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go drugiego dnia, po ośmiogodzinnym przesluchaniu. Gdyby to wszystko nie było tak 

tragiczne, to wasz korespodent by się uśmiał na amen. Wieść podobna, tym razem na 

poziomie światowym, to spotkanie sprawców (oprócz Putina) zniszczenia kwitnącego 

państwa Kadafiego - Libii w Berlinie, które zorganizowała  matka uchodżców, Angela 

Merkel w tych dniach. Kogo tam niebyło. Putin, Erdogan, Macron, Johnson, Conte i zastępca 

Trumpha Pompeo i inni. „Szczyt w Berlinie zakończył się sukcesem. Uczestnicy konferencji 

zobowiązali się do przestrzegania embarga ONZ na dostawy broni do tego kraju i 

zaprzestanie militarnego wspierania walczących stron.“Satysfakcje z wyników spotkania 

wyraziła przewodnicząca Komisii Europejskiej Ursula von der Leyen, sekretarz generalny 

ONZ Antonio Guterres podziekował szefowej rządu RFN. W Berlinie przebywali nawet 

szefowie dwóch wojujących stron – marszałek Haftar i szef rządu w Tripolisie Savradż, ale 

nie spotkali się. O wynikach szczytu byli oczywiście poinformowani. Mówię wam, świat 

oszalał. I tak można.

Galeria Vis á Vis:

ROZTOCZE - BIESZCZADY - TATRY
WYSTAWA PRAC MALARSKICH

DANUTY GAWEŁ
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Ladislav Volko

Liścik z Bratysławy nr. 64

fot: N. Pazdej

2020. Piękny rok się rozpoczął. Świat oszalał. Mr. Trump 

wybiera cel i zabija bożyszcze irańskiej rewolucji. Ameryka 

first. V.V. Pjakin, rosyjski analityk mówi, że wszystko było 

inaczej a może nawet odwrotnie, że to nie Amerykanie 

potrzebowali zabić Sulejmaniego, ale jego śmierć była 

bardziej potrzebna Iranowi. Porównuję jego zabicie z 

zabiciem Che Guevary. Ten ostatni jest symbolem światowej rewolucji a Sulejmani, 

symbolem islamskiej rewolucji. Poczekamy, zobaczymy...a poza tym na naszym podwórku 

niemniej interesująco. Wybory do naszego sejmu 29. lutego – znaczy się Narodowej Rady 

Słowacji. Jak to bywa w importowanej demokracji, powstało sporo nowych partii, 

ugrupowań, które mają jedyną i najlepszą receptę jak poprowadzić państwo w świetlaną 

przyszłość. Zwłaszcza na prawej stronie politycznej przestrzeni, zwanej liberalną, są 

ambicje wygórowane. Ośmielona wyborem jej ludzi – z tego koszara jest nasza piękna pani 

prezydent Zuzana Čaputová, ale również burmistrz Bratysławy, architekt a zarazem członek 

grupa muzycznej Para, Matúš Vallo, wnuk świetnego poety słowackiego i ministra kultury z 

czasów socjalistycznych Miroslava Válka. Swoją kadencję rozpoczął niezbyt szczęśliwie, 

podwyszeniem swojego wynagrodzenia do astronomicznej sumy, ponad 6 tys. Euro, czym 

uzyskał pierwszeństwo w Europie w porównaniu z liczbą obywateli. Podwyżka miejskich 

podatków jest również w jego najbliższych planach. „To jest dopiero w Bratysławie a jak 

liberalne partie wygrają wybory, to czeka to całe państwo.“ – mówią ich przeciwnicy. 

Głównym celem jest porażka współczesnej rządzącej partii SMER, która jak dotąd wygrała 

wybory trzykrotnie i rządzi państwem z różnymi partnerami w koalicji od 12 lat pod 

przewodnictwiem polityka z prawdziwego zdarzenia Roberta Fico. I partia ta nadal 

prowadzi w rankingach. Zdziwieniem i przerażeniem zarazem jest drugie miejsce w 

ostatnich rankingach, partii ekstremistycznej Ludowa Partia Nasza Słowacja pod 

przewodnictwiem Mariana Kotleby. Można się spierać o to dla czego tak się stało. Zwłaszcza 

ludzie młodzi głosują na Kotlebę. Przyczyną jest to, że mnóstwo problemów społeczno – 

ekonomicznych, problemów z Romami, pozycja Słowacji na polu międzynarodowym, w 

tym w NATO i v UE, zwłaszcza problem uchodżców, jak i niszczenie urodzajnej ziemi 

poprzez budowanie na niej magazynów zagranicznych, korporacji i mnóstwo dalszych 

problemów, do których władze do tej pory podchodziły, skromnie mówiąc, nieadekwatnie są 

głównymi przyczynami tego stanu. Przebiega, bardzo śledzony, proces, z domniemanymi 

sprawcami zabójstwa dzienikarza Jana Kuciaka i jego przyjaciólki Martiny Kušnierovej. 

Bezpośredni wykonawcy zabóstwa przyznali się do winy, sąd nadal szuka zleceniodawców. 

W więzieniu przebywał również były prokurator generalny Dobroslav Trnka, ale puszczono 
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Skąd taka nazwa ? – pozostawiam to do 
rozważań czytających. Do jazdy na sankach i 
n a r t a c h ,  w y k o r z y s t y w a n o  t e r e n y  
Krzemionek, Lasu Wolskiego czy stoki wokół 
Kopca Kościuszki. Sam jako dziecko, 
zjeżdżałem na drewnianych nartach z Kopca 
Krakusa i aż dziw, że nic mi się nie stało, bo 
wokół były rowy, wykroty i głazy. Lasek 
Wolski, szczególnie był wykorzystywany do 
uprawiania tam, kiedyś popularnego 
narciarstwa biegowego. Wyznaczone w nim 
trasy narciarskie, obecnie są trasami 
rowerowymi i pieszymi. Narciarska rekreacja 

z reguły kończyła się na gorącej herbacie czy innym napoju rozgrzewającym w murowanym 
pawilonie gastronomicznym nieopodal ZOO, przedstawionym na pocztówce, a 
funkcjonującym jeszcze do lat 90. XX w. Łyżwiarstwo uprawiano na lodowiskach, na które 
zamieniano boiska szkolne. Sztuczne lodowisko „Cracovii” za Halą Targową, wybudowano 
w 1961 r. Ślizganie się przez dzieci na butach, 
po chodnikach czy jak mówiono po 
trotuarze, było i chyba pozostało do dzisiaj 
normą. Co odważniejsi, ja też, ślizgali się za 
autobusami, trzymając się nich tak, aby nie 
zauważył tego kierowca. Łatwiej było 
trzymać się konnych sanek, które jeszcze 
gdzieś do 70. lat pojawiały się na ulicach 
Krakowa. Na przedmieściach, tam gdzie 
trafiały się gospodarstwa z końmi, 
organizowano za takimi konnymi sankami 
kuligi z przyczepionymi saneczkami, co było 
wielka atrakcją dla dzieciarni i nie tylko. Nieraz ślizganie kończyło się nagłym 
hamowaniem, gdy droga posypana została hasiem, czyli popiołem z pieca lub żużlem. Gdy 
zastąpiono popioły i żużel, solą z piaskiem tworzącą półpłynną bryję, na drogach i 

chodnikach wprawdzie nie ma lodu, ale 
ulegają one szybkiemu niszczeniu, jak i 
jeżdżące po nich pojazdy z naszymi 
samochodami i obuwiem włącznie. 
W dzisiejszych czasach, gdy kilkunasto-
stopniowe mrozy i 20 cm opadów śniegu 
przez kilka dni w ciągu zimy, anonsuje się 
niczym nadzwyczajny kataklizm, a służby 
komunalne tradycyjnie są zaskoczone 
mrozem i śniegiem, wówczas pamiętając 
zimy z ubiegłego wieku, pozostaje to tylko z 
politowaniem skwitować uśmiechem.

Las Wolski - Rest. Okocim

Pl. Dominikański - zima

ul. Św. Anny - mal. Wł. Karcz
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Andrzej Matusiak
MÓJ DAWNY KRAKÓW 

MIASTO, LUDZIE, WYDARZENIA
na starej pocztówce i fotografii 
oraz wspomnieniach”  (88) 

fot: B. Zimowski

         Kalendarzowo, jesteśmy w środku zimy, ale w rze-
czywistości do Krakowa, jeszcze od poprzedniego roku zima 
nie dotarła. Dla zimowych widoków i sportów, najbliżej 
trzeba wyjechać z Krakowa w beskidzkie górki czy Tatry. 
Można też ze Zwisu przejść tylko przez Rynek do Galerii 
Muzeum Narodowego w Sukiennicach i pooglądać zimę na 

obrazach naszych mistrzów pędzla. Najładniej malował ją 
chyba Julian Fałat. Ponieważ znaczną większość swojego 
życia przeżyłem w XX wieku, więc pamiętam, że zima 
często przychodziła razem ze św. Mikołajem przed 
Świętami Bożego Narodzenia. Stąd prowadzona jeszcze w 
poprzednim wieku na Rynku Głównym przedświąteczna 
sprzedaż choinek i targ, odbywały się już w zimowej aurze, 
co widać na dawnej pocztówce z akwarelą Stanisława 
Tondosa. W zasadzie zimowa pora ze śniegiem i mrozem, 
utrzymywała się nieprzerwanie od grudnia do marca, a 
niekiedy nawet do początków kwietnia. Szczególnie 
dotkliwe śnieżne i mroźne zimy, niekiedy zwane 
„stuletnimi” były w latach 1928/29, 1939/40, 1962/63, 
1978/79, 1984/85 i 1995/96. Pokrywa śnieżna przekraczała 
1-2 m, a mróz dochodził gdzieniegdzie nawet do -40°C 
(Rabka). Jak pamiętam, chyba dopiero przy mrozie -25°C, 
przerywano naukę w szkołach. W I poł. XX w. 
przeważająca większość szkół ogrzewana była tak jak mieszkania piecami kaflowymi, bo 
c.o. było w zasadzie nieosiągalne. Dopiero wraz z budową nowych osiedli mieszkaniowych, 
powstawały tam ogrzewające je kotłownie. Równie skutecznie jak kominy kamienic, 
zakładów przemysłowych, Huty im. Lenina i innych nazw, zadymiały Kraków. W mojej 
szkole podstawowej w piecach palił tercjan, czyli woźny szkolny. W Krakowie przy 
szczególnie dużych opadach śniegu, do usuwania jego hałd z ulic, mobilizowano załogi 
zakładów pracy, żołnierzy i młodzież, a śnieg wywożono ciężarówkami na bulwary 
wiślane.                                      
Ponieważ topograficznie samo miasto nie sprzyjało zimowym sportom i zabawom, więc 
każde choćby niewielkie wzniesienie wykorzystywane było przez dzieci do saneczkowo-
narciarskich zjazdów. Na Plantach jest to pagórek z pomnikiem pary królewskiej św. 
Jadwigi i Jagiełły oraz wzniesienie wzdłuż Plant przy ul. Św. Gertrudy, na tyłach murów 
Collegium Broscianum UJ i kościoła św. św. Piotra i Pawła, skąd można zjeżdżać 
naprzeciwko wylotu ul. Sarego. Wzniesienie zwane było dość nieprzystojnie, kurwią górką. 

.

Krakowska zima

Kość. Mariacki - mal: S. Tondos
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fot. archiwum

Stefan Szlachtycz

HIPEK - cz. 8

Fizycznie Romek był… pokraką, prawdopodobnie w jakimś 
stopniu cierpiał na zespół Downa, był mały, niekształtny, o 
bardzo brzydkich rysach (mongolizm?), ruchowo 
nieporadny. Ale rwał się do najtrudniejszych ćwiczeń 
gimnastycznych, a nawet chełpił się, że ćwiczy boks. 
Pewnego razu mieliśmy tzw. wolną lekcję, nauczyciele 
zostali wezwani na konferencję  z kuratorem i klasy zostały same, pod opieką wójtów. Ktoś 
przyniósł dwie pary prawdziwych rękawic bokserskich, w naszej, oczywiście klasie 
rozsunięto pulpity i wytyczno ring. Padł okrzyk: - Hagana jest bokserem! – wszyscy to 
podchwycili a Romek, chcąc nie chcąc założył rękawice. Jako przeciwnika wystawiono  
Berezowskiego z klasy „D”, ksywa „Miś”, który był prawdziwym bokserem „Cracovii”,
 i to wagi ciężkiej. Że, niby - zawodowiec zweryfikuje amatora. Miś – miał rzeczywiście 
aparycję niedźwiedzia (nomen omen  został ichtiologiem) – wyprowadził dwa proste, potem 
się tłumaczył, że najlżejsze, niemal symboliczne i Hagana padł, zalany krwią. Wówczas do 
klasy wkroczył Herdegen i władczym głosem, oraz gestem zaprowadził porządek. Hipek, po 
latach opisał to wydarzenie. Nie opisał jego następstw. Musiała interweniować szkolna 
sanitariuszka, Romek został odwieziony do domu wezwanym przez dyra samochodem. I nie 
przyszedł na lekcje następnego dnia. Przyszedł za to jego ojciec, w towarzystwie 
Sędziwego. W naszej klasie zgromadzono wszystkie cztery licealne. Oficer w randze 
pułkownika, z czarnym otokiem na czapce - wiedzieliśmy co to znaczy, to nie wojsko, to: 
Urząd Bezpieczeństwa Publicznego - otworzył kaburę, wyjął nagana, rzucił go z łoskotem 
na stół nauczycielski i powiedział zaskakująco cichym głosem, mocniejszym od krzyku: - 
jeszcze raz zrobicie coś mojemu synowi, ja tu wrócę, z tym (wskazał na pistolet) ale wtedy 
zrobię z niego użytek! Poniali? - panowała cisza, więc wrzasnął: - Poniali?! – Tak jest! – 
wyskandowaliśmy. – No! – i wyszedł. Nie miał już potrzeby wracać, a Romek, który bardzo 
się wstydził incydentu, nie musiał nas przebłagiwać, wystarczyło że dawał ściągać, a był 
najlepszym uczniem w klasie, zwłaszcza z przedmiotów ścisłych.
            W lipcu po pierwszej licealnej, był drugi obóz harcerski. Na drugim końcu Polski, w 
Hallerowie. Wtedy, w tym miejscu Wybrzeżu były trzy miejscowości: Hallerowo, Wielka 
Wieś i Władysławowo- -port. Władza nie kochała generała Hallera i połączyła je w jedną: 
Władysławowo. Ale jeszcze nie wtedy. Dla naszej trójki, to były trzy ważne życiowe 
premiery: zobaczyliśmy morze, zobaczyliśmy kobietę, zobaczyliśmy… Warszawę. Nadal 
byliśmy „Bobrami”, ja awansowałem na trębacza drużyny. Wygrać pobudkę i apel 
wieczorny, nie było problemem, gorzej z hejnałem.  A była to sprawa ambicji i honoru 
drużyny, po sąsiedzku z nami obozowali harcerze z Bydgoszczy i zakładali się, kiedy 
wchodziłem z trąbką na specjalnie dla mnie wzniesione rusztowanie – wieżę maryjacką,  - 
Skiksuje? Nie skiksuje? – Bo na sygnałówce trudno jest wygrać czwartą nutę, jeśli się uda, 
reszta leci sama. Więc albo zbierałem oklaski, albo śmiech i gwizdy. Pewnego razu bardziej 
nawaliłem, nie zagrałem hejnału w ogóle, a nasza trójka doczekała karnego raportu. „Bobry” 
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miały tego dnia dyżur kuchenny, Hipka, Rybkę i mnie nie dopuszczono do garów, 
zbieraliśmy chrust na opał, w lasku, który ciągnął się do wydm nabrzeżnych. Szliśmy 
tyralierą, gdy nagle Hipek zaczął dawać gwałtowne znaki, połączone z nakazem ciszy. Teren 
urywał się skarpą, a pod nią… Były dwie, opalały się nagusieńkie, jak je Pan Bóg stworzył. 
Ten sam, który pozwolił nam, wtedy właśnie zobaczyć po raz pierwszy i to z bliska, jak  
naprawdę  wygląda kobieta! W dodatku, w wydaniu estetycznie nienagannym, co 
ukształtowało wysoko nasze wymagania na później. Nie wiem jak długo leżeliśmy nad 
urwiskiem, z czerwonymi twarzami, z przyspieszonymi oddechami, patrząc i patrząc… Co 
tam jakiś hejnał, jakiś obiad, jakiś karny raport? Taka lekcja damskiej anatomii, za -  tylko 
taką – cenę!?

Z obozu wracaliśmy  przez Warszawę. Mieliśmy wynajęty wagon towarowy, który 
był naszym domem, staliśmy na praskiej bocznicy i przez dwa dni zwiedzaliśmy 
lewobrzeżną stronę. Warszawa  zachowała nienaruszony od powstania krajobraz, przybyło 
tylko dzikiej roślinności na gruzach.                                   
Z wędrówki po nich został mi w pamięci obraz samotnego mężczyzny, siedział, jak symbol 
na ułamku kolumny Zygmunta z twarzą w dłoniach. - Co za tani sentymentalizm, kicz - 
zakwalifikował scenę Hipek. Dla rozbicia nastroju przygnębienia, a też… nudy monotonią 
krajobrazu, wpadłem na pomysł pewnego performance’u, druhowie podjęli go ochoczo. 
Należało, przy posiekanej odłamkami ścianie, ustawić się, powyginać tak, by sobą 
przysłaniać nietknięte fragmenty muru, z komentarzem: - gdybym wtedy stał w takiej 
pozycji, nic by mi się nie stało. – Humorek, z gatunku: wisielczy – ocenił zabawę nasz 
sceptyk.

Ale w miesiąc później, on znów znalazł się w Warszawie. W składzie innej trójki, 
uzupełniali ją Janek Guentner i Leszek Herdegen. Zgłosili się jako ochotnicy paramilitarnej 
organizacji „Służba Polsce” („Nierozłączne siostry dwie: Młodzież i EsPe!”). Dwaj przyszli 
aktorzy uwierzyli, że grają znaczące role w patriotycznej sztuce pod tytułem: „Cały Naród 
buduje swoją Stolicę” i namówili przyszłego dramaturga. Potem, o tym pobycie mówiło się 
tylko jednym słowem: - Boernerowo (nazwa osiedla na Bemowie, gdzie zlokalizowany był 
ten „obóz pracy”) i… słowa więcej, nawet w poetyce „wisielczego” żartu,  śmiesznie im     
w Boernerowie nie było. Milczenie Hipka miało dodatkowe uzasadnienie – przebył tam 
ostre zapalenie krtani, pozostał mu po nim nieżyt strun głosowych i odtąd mówił jeszcze 
mniej, ale za to bardzo cicho. Stał się też programowym antymilitarystą, aż takim, że 
reagował złością na marsze wojskowe, choćby z głośnika radiowego, nawet na… 
amerykańskie.

. 
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