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Andrzej Sikorowski

OKNO NA PLANTY (103)

fot: B. Zimowski 

Szczepienie

 Tytułowe słowo robi obecnie nieprawdo-
podobną karierę, odmieniane przez wszystkie 
przypadki w ustach polityków, celebrytów, 
przedstawicieli mediów, w tramwaju, autobusie, 
sklepie, na ulicy.         A przecież czynność wbijania igły 
w ramię była dotąd zupełnie oczywistym elementem 
codzienności pamiętanym od dzieciństwa. W szkole 
okazja do uniknięcia klasówki, bo pani higienistka przybywała ze stosownymi fiolkami 
podczas lekcji. Jeden z licealnych kolegów uczulony na widok igły (o krwi już nie wspomnę) 
na samą myśl o kłuciu mdlał i trzeba było prowadzić go do gabinetu lekarskiego. Ilość 
pomagających w tym akcie - czytaj chętnych do zwiania z klasy nie świadczyła wcale o 
nadmiernej trosce o los delikwenta. Dziś na szczepienie covidowe czekam z 
niecierpliwością i bez obaw. Lansujących teorię o zamierzonej działalności by nas tymi 
zastrzykami uzależnić, zmienić, podporządkować mam za kretynów, na którą to 
dolegliwość żadnej medycznej obrony nie wynaleziono. A na pytanie czy się szczepię 
odpowiadam w sposób, który irytuje nieco moją wyrozumiałą małżonkę. Otóż zczepię się z 
każdą ładną pielęgniarką, nie wiem jedynie czy mnie będzie chciała.

fot: B. Zimowski 
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Adam Kawa
XI

XII

XIII

fot. B. Kucharek

Z tomiku „Podróż” - Kraków 2020

Pośrodku lasu dantejskiego,              
gdzie zanikają świata strony,     
jaskrawą ochrą plonie niebo,                  
w suchych gałęziach skrzeczy słowik.

W ciemnościach stoisz nieruchomo, 
początek drogi - drogi końcem,          
drży pod stopami ziemi obłok                   
i płuca ściska lęku obręcz.

Nie szukaj porad u Dantego, gdy w 
głowie nosisz swoje piekło.

Otula brzozy noc deszczu nokturnem, 
jesień przez okna zagląda do domu,            
w snach oczy twoje są znowu pochmurne, 
win odkupionych wśród snu nie przywołuj.

Wolno zasłony pamięci odsłaniaj,             
tak słońce ciemność o świcie rozchyla,      
tak z mroku boru wyłania się łania,        
dziś dawne błędy mają inny wymiar.

Przez sen powracasz Saro bólu pełna,      
jak ból twój unieść i jak w nim zamieszkać.

Między brzóz bielą posiwiały jodły,     
mróz się przegląda w zsiniałych kałużach, 
szadź na gałęziach wyplata koronki             
i zimorodek przedwiośnie wypluskał.

Skrada się marzec deszczowo do okna, 
wśród resztek śniegu zakwitły krokusy, 
przeszłość ukradkiem chowa się po kątach, 
podobnie było w sześćdziesiątym ósmym.

Kraj opuściłaś razem z jaskółkami, we 
mnie pamięci obolały kamyk.
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Andrzej Matusiak
MÓJ DAWNY KRAKÓW 

MIASTO, LUDZIE, WYDARZENIA
na starej pocztówce i fotografii 
oraz wspomnieniach”  (93) 

Wawel cz.3

fot. Autora

W początku XVI w. rozpoczął się okres renesansowej 
wspaniałej przebudowy Wawelu, który nabrał w większości 
zachowanego  obecnie kształtu. Zaczął ją w 1504 r. król 
Aleksander Jagiellończyk (1461-1506), a po jego śmierci, 
przebudowę zamku od 1507 roku kontynuował brat, król 
Zygmunt I Stary (1467-1548). Z renesansem zapoznał się, 
przebywając na przełomie XV/XVI w.  w Budzie u swojego 

brata Władysława II Jagiellończyka (1456 – 1516) króla czesko – węgierskiego, który w 
czasie tego pobytu nadał mu księstwo głogowskie, opawskie oraz namiestnictwo Śląska i 
Łużyc Dolnych. Przebudowę gotyckiej zabudowy, rozpoczęto w 1504 r. od bramnego 
budynku i zachodniego skrzydła, którą kierował Eberhard Rossenberger z Koblencji. 
Następnie już za panowania Zygmunta I Starego, budową królewskiej rezydencji  
zajmował się włoski architekt i rzeźbiarz - mistrz Franciszek z Florencji zwany 
Florentczykiem z rzemieślnikami  z Włoch i Węgier. Z założenia powstawał renesansowy 
pałac z arkadowymi krużgankami w kształcie zamkniętego wieloboku z chyba największym 
w Europie renesansowym dziedzińcem. Budowę skrzydła północnego, inaczej pałacu króla, 
zakończono w 1517 r.  w rok po śmierci  Florentczyka. Tutaj na ostatnim piętrze, powstała 
„sala senatorska”, największa reprezentacyjna komnata Wawelu z bogato zdobionym 
kasetonowym modrzewiowym stropem. To w niej odbyły się 18.04.1518 r. zaślubiny 
Zygmunta I Starego z Boną Sforzą 
księżną Bari i Rosano (1494-1557). 
Wielką ówczesną nowością i to na 
skalę europejską, było umieszczenie 
przy komnatach – ustępów, taka 
dawniejsza nazwa obecnych toalet. 
Trzeba wspomnieć, aby podkreślić 
polskie prekursorstwo w tym 
zakresie, że w dużo później 
budowanym, bo od 1668 r. Wersalu, 
a od 1682 r. francuskiej rezydencji 
królewskiej, nie było osobnych 
sraczyków,  tylko dalej królowały 
nocniki. Od 1521 r. Zygmunt I Stary 
zainicjował, zapewne przy znacznym udziale królowej Bony, budowę renesansowego 
wschodniego skrzydła zamku w miejsce wyburzonych gotyckich budynków, którą kierował 
niemiecki mistrz Benedykt Sandomierzanin. Od 1530 r. prace prowadził królewski 
architekt Bartolomeo Berrecci z Florencji, wcześniej tworzący Kaplicę Zygmuntowską. 
Budowę zakończono w 1536 roku, jednak w październiku tegoż roku pożar zniszczył 
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Krak wg 
Walery Eljasz-Radzikowski

Koledze  Andrzejowi Kowalskiemu składamy wyrazy współczucia
 z powodu  śmierci żony Barbary.
                                                                         Redakcja "Vis a Vis"

wybudowane najwyższe zamkowe piętra. Ponieważ Berrecci w 1537 r. został 
zasztyletowany przez innego Włocha przed Pałacem pod Baranami czyli w okolicach 
Zwisu, odbudową spalonych kondygnacji i wystrojem budowli  zajął się włoski architekt  
Mikołaj Castiglione, współpracownik Berrecciego. Ostatecznie renesansowa siedziba 
królewska została ukończona w 1548 roku, zachwycając bogatym wystrojem zewnętrznym 
i wnętrzami. Dekoracje tworzyli m.in. włoscy i niemieccy rzeźbiarze, kamieniarze, malarze 
i snycerze. Podstropowe fryzy w krużgankach i komnatach tworzył Hans Diirer, brat 
sławnego niemieckiego malarza i grafika Albrechta Diirera. Komnaty miały ściany 
wyłożone tkaninami, gobelinami i arrasami, które król Zygmunt Stary i Bona sprowadzali z 
Niderlandów. Dekorowane były też obrazami malarzy włoskich, francuskich  i 
niderlandzkich. Znajdowały się w nich rzeźbione renesansowe kamienne portale, wnęki, 
kominki  zdobione ornamentyką i kaflowe piece z kolorowych kafli bogato zdobionych, 
nawet złotem, wykonanych na Kazimierzu w warsztacie mistrza Bartosza. Druga na zamku 
pod względem wielkości Sala Poselska, zwana też „Pod Głowami” z królewskim tronem, 
miała bardzo bogaty strop złożony z 375 kasetonów. Pięć ułożonych centralnie 
przedstawiało między innymi herby Sforzów, Litwy i Polski, 88 kasetonów zawierało złote 
rozety, tyle samo było w kształcie krzyża, a 194 kasetony miało przymocowane głowy 
mężczyzn i kobiet różnych stanów. Do naszych czasów zachowało się tylko 30 głów, 
uratowanych przez księżną Izabellę Czartoryską. Jedna z nich przedstawia kobietę z ustami 
przewiązanymi białą przepaską, którą ponoć kazał jej założyć Zygmunt August, za 
zwrócenie mu uwagi na niesprawiedliwe sądy. No cóż i w dzisiejszych czasach, niektórym 
paniom należałoby nałożyć na usta takie 
przepaski, aby za wiele nie mówiły. 
Wielkim wydarzeniem na Wawelu był 
30.07.1553 r. ślub króla Zygmunta 
Augusta z Katarzyną Habsburżanką na 
którym król przedstawił sprowadzone z 
Brukseli wielkie tapiserie – arrasy z 
których do dzisiaj przetrwało 138.  
Zachowana do dziś renesansowa 
budowla z pięknym arkadowym 
dziedzińcem, bogatym wystrojem i 
nowymi formami architektonicznymi, 
stanowiła impuls dla rozwoju polskiej 
architektury. Wawel stał się wzorem dla 
powstających innych renesansowych  
polskich budowli, reprezentujących  nasz nadwiślański renesans. Przykładem tej 
kontynuacji jest piękny zamek w Baranowie Sandomierskim, zwany też „Małym 
Wawelem”, czy przebudowany na renesansowy, gotycki zamek w Pieskowej Skale koło 
Ojcowa.                 

fot. Autora
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fot. B. Kucharek

Jerzy Antkowiak

Rok 2020 był rokiem wrednym, przy wszystkich nieszczęściach 
małych i dużych, zaraza pandemiczna rozlała się na całą Polskę. 
A jakby tego rozlania było mało rozlazły się małe, obrzydliwe, 
nieznośne i dokuczliwe zarazki. Zaraza miejmy nadzieję da nam 
kiedyś wreszcie od siebie odpocząć, zaś zarazki to pełzające 
utrapienie jeszcze długo nie da o sobie zapomnieć. To tyle na 
początek i to była uwertura z kluczem, a dalej będzie smutno, że tyle piękna i dobra nam odeszło, 
ale nie był bym sobą, żebym z tego felietonu zrobił wyłącznie rapsod łzawy i ckliwy. Lubię jak 
zawsze pisać w rozgardiaszu, nie udaje, że jest mi potrzebne natchnienie, skupienie (a uchowaj 
Bóg), kanał „Mezzo” gra, wnusięta baraszkują, a ja stukając na maszynie do pisania podczytuję 
Panią Bovary Flauberta i właśnie  jestem na stronie 177:
                       

Upiorny 2020 nadal zbiera żniwo, właśnie radio powiada: „zmarł Pierre Cardin” - mój pierwszy 
w życiu paryski pokaz mody francuskiej Haute Couture w 1965 roku, nie chce się wierzyć. To tak 
dawno było? Kończmy zatem ten rok odchodzący i rok odchodzących. Cardin postawił Kropkę 
nad „i” świata mody, a przedtem epoka pandemicznej zarazy ukąsiła Modę Polską i chociaż ona 
sama już od dawna śpi snem wiecznym - to legenda trwa. W listopadzie odeszła moja Pani Dana, 
związana z modą polską nie tylko przeze mnie, lecz przez swój niezwykły artystyczny talent.     
W grudniu nasza kochana Pani Irenka z Ośrodka Wzornictwa Mody Polskiej, serce naszej 
modopolskiej rekwizytorni, odeszła na zawsze. Bez Jej talentu żadna kolekcja nie byłaby taka jak 
była.
Krawcowe, krawcy, krojczynie, konstruktorzy tworzyli nam piękną, często trudną modę, były, 
bywały skosy, draperie, asymetrie, modele wielowarstwowe i geometryczne formy, cienkie
jak mgła wykończenia. TO COŚ jednak trzeba było pieścić, żeby po latach, często kilkudzie-
sięciu wyglądało „jak spod igły”. Irenka była mistrzynią pielęgnowania wszystkiego: modeli,
dodatków, ozdób, szyfonów, szali, biżuterii, kapeluszy, woalek, kwiatów, piór, piórek, wachlarzy 
i rękawiczek zgrzebnych i koronkowych… Z tym kolorowym szaleństwem kolejnych kolekcji - 
Pani Irenka zawsze w białych rękawiczkach „jak muzealnicy”, w przerwach kawa i ukochany 
„dymek z papierosa”. Gdziekolwiek byliśmy z kolekcją, w Polsce, Berlinie, Paryżu czy na 
Zakaukaziu i obowiązkowo na Targach Lipskich zawsze garderoba przed pokazem wyglądała 
jak Salon Mody dzieło naszych Pań: Marysi Strzygi i Irenki Młynarczyk, trzeba było widzieć 
podziw i zdziwienie innych ekip…
Niestety przeklęty wirus pomieszał w głowach, zamiast połączyć w trwodze, dokonał kolejnego 
podziału na mądrych i mądrzejszych i na zupełnie skołowanych. Przypuścił również szturm na 
Modę Polską. Kilka dni po Pani Irence, odszedł Jerzy Treutler - znany grafik, plakacista i autor 
słynnej na całym świecie modopolskiej JASKÓŁKI. Autorem pięknego plakatu Mody Polskiej z 

*) „- Jak to? – spytała.
      - Ha - rzekł - Czyż nie wie pani, że istnieją duszę wiecznie  
        udręczone? Potrzebują kolejno marzeń i czynów,   
        najczystszych uczuć i najdzikszych  namiętności i tak 
        popełniają wszelkiego rodzaju wybryki i szaleństwa”.

PRZYCHODZIMY, ODCHODZIMY 

albo ODLOT JASKÓŁEK
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Za zgodą  „Głosu  Pruszkowa”

czerwoną różą i głową Nefretete był Roman Cieślewicz, a student 
ASP Jerzy Treutler wymyślił naszą jaskółeczkę. Ciekawe na kogo z 
nas się czai teraz ta zaraźliwa dama z kosą, która u schyłku 2020 
spowodowała niemal zbiorowy odlot jaskółek. Uwaga, uwaga teraz 
nadciąga finał i o dziwo, czego się nie spodziewałem, będzie to finał 
„po krakowsku”, brakuje tylko dziewczynki z wosku aby była do 

rymu. Ale jest dziewczynka! Pani Irenka była krakowianką, opowieści z ławeczki na Plantach 
nastoletnich sikoreczek w wykonaniu naszej Ireneczki kręciły się między szkołą, teatrem, 
uwielbieniem kina, krakowskich aktorek, aktorów, Piwnicy pod Baranami i wyścigami po 
autografy. Dziewczynki były w szkolnych fartuszkach, ale niektóre z opowiastek były bliżej tych 
„dla dorosłych”. W latach 70. i 80. miewaliśmy pokazy kolekcji wKrakowie u Rzemieślników,   
w hotelu Cracovia, a jak „międzynarodówka” to w Filharmonii, raz wylądowałem z radzieckimi 
modelkami w „Piwnicy” - skandal też był 
międzynarodowy…
Ze wspomnień pani Irenki z tamtych lat 
pacholęcych, zawsze przy papierosku, kto bliżej 
mojego wieku powinien teraz poczuć aromat 
CARMENÓW – pamiętam, że najczęściej 
przewijało się nazwisko wielkiej aktorki i reżyserki 
LIDII ZAMKOW.  Panów reprezentował Leszek
Herdegen, dwieście procent męskości – mówiła 
Pani Irenka. Krakowianie, a już na pewno moja brać 
zwisowska (VIS A VIS dla niewtajemniczonych) 
będą wiedzieli w czym rzecz. I już na finał finałów 
pisujący w naszej gazetce dziennikarz, reżyser i 
publicysta Maciej Woźniakiewicz był związany z 
Piwnicą pod Baranami, o czym przyznaję nie 
wiedziałem. Wygląda na to, że nieświadom, 
powieliłem grudniowy tytuł, bo też nasza Ireneczka 
kochając swój Kraków, kochała PRZYCHO-
DZIMY ODCHODZIMY, TA NASZA MŁODOŚĆ 
Haliny Wyrodek, i Święcickiego, i Turnaua, i całą 
Piwnicę, a ponieważ jedni żyją inni umierają, 
jaskółki nam odlatują to i ja się po raz pierwszy w 
tym wszystkim zupełnie pogubiłem. 2021 - to 
oczko. Może mruganie do nas łaskawiej.

*) Tekst Pani Bovary – seria kieszonkowa
PIW-u.

symbol Mody Polskiej autorstwa JERZEGO TREUTLERA

Dziewiarska suknia  wykonana przez 
Panią Danę dla Mody Polskiej
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fot. B. Kucharek

Adam Komorowski

Wszędzie domofony, bramy zam-
knięte. Podwórka Starego Miasta są niedo-
stępne. Z wyjątkiem tych zagospodarowanych 
przez knajpiane ogródki. Niekiedy zdarza się, że 
brama jest otwarta wtedy korzystam z okazji i 
wchodzę na podwórko. Większość „zre-
witalizowana”. W praktyce oznacza to, że wycięto drzewa i wybetonowano. Zieje pustką, 
poraża ciszą. A przecież krakowskie podwórka to były oazy zieleni, pełne gwaru bawiących 
się dzieci. Znikły dzieci, znikają starzejący się mieszkańcy. Gościom kamienic 
zamienionych na hostele, mieszkań zamienionych na apartamenty podwórko nie jest do 
niczego potrzebne. Na tych zamienionych na hostele bywają popielniczki, ale nie wydaje się 
by zakaz palenia w pokojach był przestrzegany. Teraz nie ma nikogo. Nie ma ptaków bo nie 
ma drzew, których opadające liście „śmieciły”. Martwa cisza. A przecież krakowskie 
podwórka były  żywe,  były miejscem socjalizacji wielu pokoleń krakowian. 

Bawiliśmy się, spierali, siłowali, zdarzały się bójki. Ci którzy mieli starszych braci 
mogli liczyć na wsparcie. Trzepak zastępował oprzyrządowanie najlepiej wyposażonej 
siłowni. Niektóre podwórka, zwłaszcza te bliżej Rynku i na Kazimierzu były mikroskopijne. 
Nasze na św. Jana 24 było całkiem spore, dwa stare wielkie kasztany i młodsze, więc 
mniejsze, orzech i lipa, do tego studnia i oczywiście trzepak. Dozorca trzymał króliki. 
Jesienią na drzewach robiły sobie postój jemiołuszki. Z końcem lata spomiędzy kocich łbów 
wyrastały pieczarki. Zanim pojawiły się samochody, jak wiele podwórek w krakowskich 
pałacach i bogatszych mieszczańskich kamienicach także i nasze było zajezdnią dla 
powozów. Końskie „bobki” sprzed lat sprawiały, że pieczarki rosły.

Na naszym podwórku dzieciarni było  siedmioro, trzy dziewczynki i czterech 
chłopców. Jak większość naszych rówieśników spędzaliśmy więcej czasu na podwórku 
aniżeli w szkole, czy w domu, dokąd przywoływano nas przez okna na obiad czy kolację.

Podwórkowe towarzystwo było zróżnicowane społecznie, wiekowo i 
„genderowo”. Była to wspólnota dynamiczna, wykruszała się, gdy jej członkowie szli do 
szkoły średniej, czy techników. Im już nie wypadało popisywać się wygibasami na trzepaku, 
urządzać wyścigi czołgów ze szpulek po niciach, robić ludziki z orzechów i kasztanów, lepić 
bałwana, dziewczynkom stroić lalki. 

Ten czas  spędzony na podwórku w grupie rówieśniczej uksztaltował nas może 
bardziej aniżeli dom i szkoła. Wytworzył nawyki tolerancji i nie trzymania urazy po 
sprzeczkach czy bójkach.

Większość bywalców Zwisu ma za sobą taką podwórkową socjalizację. Dlatego 
dobrze czujemy się w swoim gronie mimo różnic. W jakimś stopniu Zwis zastępuje nam 
podwórko. Tylko trzepaka brakuje, ale zdarza się, że i Zwis jest miejscem popisów 
akrobatycznych.

Jest jedna różnica pomiędzy podwórkami naszego dzieciństwa a Zwisem.             
Z podwórek odchodziliśmy na szkół średnich. Ze Zwisu odchodzimy na cmentarz, dlatego 
nie należy się spieszyć. „Pośpiech poniża.” – mawiał Piotr Skrzynecki. Trzymajmy się tej 
złotej maksymy Mistrza Piotra.

Medytacja podwórkowa.
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Andrzej Pacuła 

Kto mówi wiem

   Krystynie

dziewczynę śpiewam - istoty piękna
w starości wczesnej już nie pojmę
krew stygnie strach kłuje w trzewiach
żyję - ta myśl jest pięknem... każdy oddech

kto mówi wiem - mówi i mówi
kto krzyczy nie - sam w to nie wierzy
kto sieje wiatr - zbiera plon śmiechu
kto milczy sobie -  już się nie sprzeciwi

kobietę śpiewam i nic nie umiem
z ideałów pozostał kontur przepowiednia
zarys wieczności w mroku tanich barów
wśród wielu twarzy wciąż ta pierwsza

kto żyje snem - co dzień się budzi
kto idzie - ufa tylko stopom
kto patrzy w okno - widzi cienie 
kto mówi wiem... mówi... i mówi...

    6. I. 2019+2

Fantazja wg Słowackiego
   
                        Agnieszce Lemańskiej  

miała dziewczyna sen życia
w sukience czarnego dnia
widzi jak świat przemija
jak Bóg zamienia w strach 

była dziewczyna prorokiem
ale nie poznał jej nikt
jej sowiooka matka
próbuje zrozumieć mit

była dziewczyna z perłą
w źrenicy zimny blask
patrzy w gwiaździste niebo
ale nie widzi gwiazd

była dziewczyna pięknem
jak piękna jest tylko śmierć
i w sercu ma kamiennym
rzeźbiarza dłuto i rtęć...

fot. B. Kucharek
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Zasłyszane lewym uchem, 

     czyli kronika towarzyska:

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

Gazetkę wsparli: Roman K. (50.-  22. XII). 

 Święta  nietypowe
2.02 - Dzień Świstaka
6.02 - Międzynarodowy Dzień Barmana (w tym roku 
czczony w domu)
15.02 -  Dzień Singla
26.02 -  Dzień Pozdrawiania Blondynek

Część bywalców do tego stopnia uzależniła się Zvisu,  że wykupują kawę na wynos
w pobliskim sklepie i wypijają ją przy stoliku z Piotrem.

Ruszyły tajne komplety pandemiczne bywalców. Ostatni miał miejsce tuż przed
Świętami. Po wypiciu  w bramie obok kawy i złożeniu sobie życzeń uczestnicy
spotkania rozeszli się spokojnie do domów nie wzbudzając zainteresowania policji.

Oj! Oberwało się uczestnikom ostatniego  tajnego kompletu od jednego z byłych
już bywalców.Oj! Oberwało! Neguje on celowość takich spotkań. Wyjaśniamy
więc , że zamiast uczestniczyć w tajnych kompletach, można się zabić dechami
od wewnątrz w swoim domu i odciąć od całego świata. Po co kontakt. Wystarczy
włączyć publiczną telewizję i „świat” sam się wpycha do domu!

Gdy my tu w Krakowie dzielnie zmagamy się z ograniczeniami związanymi z 
pandemią. Cząstka bywalców zmaga się ze słońcem w  dalekim Sharm El-Sheikh.
Dziękujemy za pozdrowienia. Uważajcie, żeby nie dostać udaru słonecznego!

Pomimo usilnych zabiegów i wykorzystania wielu znajomości nie udało się
Redakcji „VaV” załatwić dodatkowej puli szczepionek dla bywalców  naszej
uroczej kawiarenki. Ale przynajmniej o Was pomyśleliśmy!

Tuż przed Sylwestrem odbył się w Teatrze J. Słowackiego wspaniały Koncert Jubile-
uszowy Andrzeja Sikorowskiego – 50 lat na estradzie. W koncercie poza  Andrzejem 
wystąpili :Anna Treter i grupa „Pod Budą”, Majka Sikorowska i zespół „Kroke”.
Koncert  był transmitowany w internecie. Gratulujemy Jubilatowi.

Kilku naszych kolegów zostało srogo doświadczonych przez los. Kochani nie
poddawajcie się. Po dniach pochmurnych przychodzą zawsze dni pogodne.
Jesteśmy z Wami!.
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Andrzej Sikorowski - Koncert jubileuszowy - „50 LAT NA ESTRADZIE”

Udział wzięli:

30 grudnia 2020, 
Teatr im. J. Słowackiego 

w Krakowie

fot. Anna Stachura, Jacek Dyląg

Andrzej Sikorowski,
Anna Treter i Grupa Pod Budą,

Maja i Andrzej Sikorowski z zespołem,
Maja Sikorowska & KROKE.
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fot: B. Kańska - Bielak

Lesław Pizło

Biurko mojego Dziadka - 6

Przedmioty, jak wiadomo, żyją własnym życiem a ich 
wartość jest bardzo umowna. Taka jaką sami im nadamy. 
Rzecz dla kogoś, zupełnie bezwartościowa, dla  innego jest 
niesłychanie cenna. Uruchamia wspomnienia a dawno 
wygasłe emocje nabierają nowego blasku. Czasem 
bezwartościowy szpargał z wiekiem awansuje do miana 
cennego zabytku. Pewności nigdy nie ma. I pewnie z tego powodu natknąłem się kiedyś na 
pudło, w którym umieszczono rozmaite szpargały pochodzące z tytułowego biurka. Leżał 
tam, między innymi, spięty gumką pęczek zakładek do książek. W części mojego 
autorstwa. Zrobiłem je jako upominek dla Dziadzia z  okazji imienin, urodzin czy jakiegoś 
jubileuszu. Tę umiejętność rękodzielniczą nabyłem, jak większość mojego pokolenia, w 
szkole na lekcjach, które się wtedy nazywały „roboty”. Z czasem nazwa tych lekcji się 
zmieniała na „zajęcia praktyczne” czy też „ plastyczne”, by w końcu zniknąć z programów 
szkolnych. Wykonanie zakładki do książki było przez lata, o ile nie przez pokolenia, 
żelaznym punktem programu. Najczęściej były  to dwa kawałki błony fotograficznej 
obszyte kolorową nicią i zwieńczone gustownym frędzelkiem. Czasem pasek filcu 
ozdobiony mniej lub bardziej nieudolną wyszywanką. Najmniej ambitni uczniowie 
wykręcali się sianem i w ich wykonaniu zakładką do książki był kawałek kartonu ze  
szlaczkiem narysowanym kredką. Przy okazji wspominam z żalem, że zarzucony został, z 
niezrozumiałych dla mnie powodów, zwyczaj wszywania do grzbietu książek kawałka  
kolorowej tasiemki znakomicie spełniającej funkcję zakładki. Miała ona też tę zaletę, że się 
nie gubiła i nie wypadała.
   Następnym znaleziskiem we wspomnianym pudle było kilka skuwek do ołówków. Sadzę, 
że winien jestem młodszym pokoleniom wyjaśnienie co to takiego. Otóż to kawałek rurki z 
otworem na jednym końcu w którym można było umieścić krótki ołówek lub kredkę, które 
to w miarę używania, po wielokrotnym struganiu trudno było utrzymać w palcach. Coś w 
rodzaju przedłużacza żywota ołówka. Używany powszechnie przez wszystkich, 
niezależnie od statusu materialnego. Po prostu z nabytego od dzieciństwa nawyku 
oszczędności i gospodarności. Bowiem nie tak dawne to czasy gdy te cechy były cnotą, a 
rozrzutność i marnotrawstwo figurowało na czele listy grzechów głównych. Jakże 
odmienne podejście niż obecne. Wówczas, żeby posiąść jakieś dobro należało przez jakiś 
czas cierpliwie oszczędzać. Dziś wszystko jest na wyciągnięcie ręki, już, teraz, 
natychmiast. Zapłacisz później ! Jak to się kończy nie muszę tłumaczyć. W gabinetach 
psychiatrów i psychologów roi się od wiecznie żyjących na kredyt. Oszczędzanie nie tylko 
przestało być cnotą. Bywa nawet karane. Jako mały szkrab, będąc u Dziadka rysowałem 
ogryzkiem kredki na jednostronnie już zapisanych kartkach papieru, pomimo że w biurku 
zalegały ryzy nowego, pięknego papieru i pudełka nieużywanych ołówków i kredek. Gdy 
sugerowałem, że mógłbym z nich skorzystać, zaczynał się sączyć tak zwany „smrodek 
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dydaktyczny” na temat oszczędności, gospodarności i 
pracowitości. Te słuszne uwagi doprowadzały mnie do 
łagodnej rozpaczy, ale dosyć szybko pojąłem ich głęboki 
sens. Nigdy w życiu nie zaciągnąłem żadnego kredytu. Na 
zakończenie, dla porządku, przypomnę, że słusznie 
miniony ustrój ustanowił październik miesiącem 
oszczędności, czy też oszczędzania. Było to nieco 
humorystyczne, bo wszystkie dobra były bardzo 
oszczędnie dystrybuowane, a sama oszczędność była 
wymuszoną koniecznością.   A te wszystkie 
moralizatorskie uwagi wywołało trzecie znalezisko. 
Mianowicie blaszana skarbonka PKO (Pocztowa Kasa 
Oszczędności) jaka była, jeżeli nie w każdym to w 
większości polskich domów.

        Korespondencja specjalna, jeszcze z tego świata dla gazetki Vis a Vis.
28 października 2020 zespół chirurgów szpitala im. Jana Pawła II potwierdził, że nie jestem 
człowiekiem bez serca. Serce wprawdzie mocno używane zamontowano z powrotem, 
właściciela pozszywano i odesłano do dalszej pracy, zwłaszcza przy projekcie stworzenia    
w Krakowie Muzeum Zabawek z kolekcji 
rodziny Sosenków . Kolekcja ta licząca 
obecnie ok 50.000 zabytkowych zabawek jest 
jedną z największych i najwszech-
stronniejszych kolekcji na świecie i żal, że do 
dziś oglądają ją we fragmentach przeważnie 
mieszkańcy innych miast. Poza szopką 
Królowej Bony i teatrzykiem Stanisława 
Augusta Poniatowskiego w zbiorze tym 
znajdują się tysiące ołowianych żoł-
nierzyków, ukochane przez chłopców i ich 
ojców kolejki i samochodziki, niezliczona 
ilość lalek i misiów, niebezpieczne maszyny 
parowe i napędzane przez nie urządzenia , gry 
planszowe, szachy, (nawet po Rudolfie Hessie 
komendancie obozu w Oświęcimiu) a w koń-
cu nawet dla dorosłych karty i ruletki. Ilość 
działów i tematów jakie reprezentują dalsze 
zabawki nie mieści się w objętości "gazetki" 
więc poczekać trzeba będzie na krakowskie 
muzeum aby je "własnoręcznie" obejrzeć do 
czego zapraszać będzie (jeśli doczeka) 
                                                 .

Piszą do nas:

fot. B. KucharekMarek Sosenko

fot. Autora
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fot. B. Kucharek

Zbigniew Bajka

Ptaki nadziei

Sięgnąłem ostatnio po raz kolejny do książki Jerzego 
Bralczyka „Zwierzyniec” (z autorem w Zwisie wielokrotnie 
biesiadowaliśmy i gadaliśmy) i po raz kolejny zachwycił 
mnie mój przyjaciel rozległością swoich zainteresowań, 
poszukiwań, ale też uświadomił mi (zapewne też wielu 
czytelnikom książki), jak mocno świat zwierząt przetyka 
nasze życie, jak różne zwierzaki (w tym ptaki) są obecne     

w naszym języku, literaturze, historii. Kilka przykładów chciałbym przedstawić drogim PT 
Czytelnikom Gazetki.
Na początek mój ptak ulubiony, czyli JASKÓŁKA. Po angielsku SWALLOW, po niemiecku 
SCHWALBE, po rosyjsku ŁASTOCZKA, a po hiszpańsku GOLONDRINA. Tę hiszpańską 
nazwę wymieniam, bo kojarzy mi się z piękną piosenką, właściwie pieśnią, „La 
Golondrina”, wykonywaną przez różnych, głównie meksykańskich artystów; oprócz 
mariachi, śpiewali ją Nat King Cole, Placido Domingo, Caterina Valente i inni. Jak 
wyczytałem w Internecie, była to piosenka wygnanych Meksykanów, po interwencji 
Francuzów w ich kraju. Autorem tekstu piosenki (1862 r. !) był meksykański lekarz Narciso 
S. Seville, zesłany do Francji). Obraz jaskółki-emigrantki wywoływał i wywołuje uczucie 
tęsknoty za krajem. Jeśli ktoś chce posłuchać tej rzewnej i pięknej pieśni, niech wstuka kilka 
wyrazów (The Wild Bunch - La Golondrina) i usłyszy jej chóralne wykonanie w scenerii 
meksykańskiej wioski, widząc jej mieszkańców żegnających wyjeżdżających członków 
„dzikiej bandy”. Tę samą melodię napotka słuchając króla Elvisa Presleya, śpiewającego 
piosenkę „She Wears My Ring” (inni jej wykonawcy to m.in. Roy Orbison i Solomon King). 
Słuchając jej i patrząc na zdjęcia Elvisa, wkładającego obrączkę na palec Priscilli, zawsze 
uświadamiam sobie, że jest to dla mnie bodaj najbardziej ulubiona piosenka Elvisa.
Pierwsza jaskółka” zwiastuje zawsze coś nowego, ale – wg przysłowia z bajki Ezopa nr 304 
(Młody utracjusz i jaskółka) – „jedna jaskółka nie czyni wiosny”. Ale pamiętam przecież z 
dzieciństwa, że kiedy zaświergotały pierwsze jaskółki pod okapem dachu, tato zawsze 
mówił” „są jaskółki, to już jest wiosna”.  Jaskółka – u starożytnych Żydów, ale nie tylko, bo i 
dla nas też – to atrybut domu rodzinnego. Wiadomo, że gniazdo jaskółcze jest dobrą wróżbą 
dla domu, gdzie jest umiejscowione – pod okapem, czy w stajni. U Rzymian jaskółka też była 
świętym ptakiem domowych Penatów. Zranienie, nie daj Boże, zabicie miało przynieść 
domowi nieszczęście. Straszył Słowacki w „Królu-Duchu”: „Jeśli jaskółce uchrony nie 
dacie, odejdzie od was smętny bóg domowy, wiatr wam zawyje grobowymi usty tę smętną 
klątwę: otóż dom wasz pusty!” Dodam, że jaskółka, to także zwiastun dobrej nowiny.
Wiemy i wierzymy (ja też), że jak „jaskółka nisko, deszcz blisko”(zamiennie” „Kiedy się 
jaskółka zniża, deszcz się do nas zbliża”), pamiętam tez, że w czasach studenckich, z powodu 
szczupłych funduszy, kupowało się najtańsze bilety „na jaskółkę”, czyli na miejsca pod 
dachem teatru. W budynkach określano tak najwyżej położone pokoje, taką nazwę nosił 
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najwyżej usytuowany pokój w Domu Studenckim „Żaczek”, gdzie pijało się herbatę z 
„Witaszkami”, Danakiem i Moczulskim.
Bywa inaczej; piękna i trochę straszna jest jaskółka Stana Borysa: „czarny sztylet wydarty z 
pieśni wiatru” i „siostra burzy”. Inaczej widzi ją Mickiewicz (Pan Tadeusz): „Lotem 
nieścigłym zuchwała jaskółka, czarny obłok przeszywa jak strzała”. Lirycznie i tęsknie 
pisze Staff: „A na drutach jaskółki czernieją jak nuty, wedle których wiatr śpiewa swych 
westchnień pacierze”. Ile to razy widziałem jaskółki siedzące na drutach, ale od czasu 
poznania tego wiersza, patrzę na nie, jak na „nuty” właśnie.
W czasach pandemicznych warto przypomnieć, że Jaskółka to też „ptak nadziei”, jak można 
przeczytać w „Ryszardzie III” Szekspira: „Słuszna nadzieja wzlata na skrzydłach 
jaskółczych”. Kiedy będziecie czytać ten tekst, być może będą już skowronki (odejście zimy 
– może też „zarazy”, zarazem znak wiosny), ale wypatrujcie jaskółek – ptaków nadziei, że 
będzie lepiej, że gazetkę można będzie czytać w Zwisie.

Ewa Lipska

DEPRESJA KOTA

Nie mieści się w głowie Kota 
ludzka głupota.
W zasięgu wzroku                       
ma historię na oku.
Nic dobrego nie wróży      
zwiastun burzy.
W psychicznym dołku       
zawiesza emocje na kołku.   
Pustka całuje go w ustka.
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Henryk Cebula - grafiki:

obronił, pokropiliśmy ten fakt kilkakrotnie. Toni już miał za sobą scenariusz do filmu 
reżysera Konrada Herrmana Struga – obrazy jeden krainy (1972), który obleciał świat, a 
przygotowywał dalsze. Jest założycielem (1980) a po trochę i ja, Serbskiej Grupy Filmowej 
przy studio DEFA. Pomysł powstał w Bratysławie w czasie nocnych rozmów inspirowanych 
śliwowicą 52% w domu u Bergendyiego. Tu wynajmowałem pokój z małą kuchenką, gdzie 
rozmowy te się odbywały. Toni po przyjeździe do Budziszyna, po naradach z kim trzeba, 
napisał list gdzie trzeba i organizacyjne ramy wraz z technicznm wyposażeniem i miejscami 
pracy, powstały. Przez prawie 40 lat, realizowal przede wszystkim filmy dokumentalne, ale 
również i fabularne. Dla dzieci animowane i bajki. Ciekawym projektem były filmy 
dokumentalne o współpracy Lużyczan z Rosjanami, Czechami, narodami Jugosławii, 
Polakami i Słowakami. Miałem zaszczyt współpracować na koprodukcjach, jako 
współscenarzysta i współreżyser filmów Korzenie poznawania (1983) i Mosty-wizyty bez 
protokołu (1986). W koprodukcji z Polską współpracowali Marian Kubera i Władysław 
Sobecki. Historia polsko-łużycka ma swoje długie trwanie. Wyrazem tego są, do tej pory 
wydawane na Uniwersytecie Warszawskim, Zeszyty Łużyckie. Pisywałem tam kiedyś. To 
właśnie Toni Bruk „zaszczepił“ we mnie bakcyla zainteresowania historią i kulturą swojego 
narodu. Nie lubił wielkich słów. Brakuje go, zresztą nie tylko mnie...
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Ladislav Volko

Liścik z Bratysławy nr: 74

fot: N. Pazdej

Tak się złożyło, że w ostatnim półroczu odeszło z tego świata 
kilku moich przyjaciół, którzy w życiu kulturalnym Słowacji 
i nie tylko, mają swoje znaczące miejsce. Przypadła mi rola 
pożegnania się z nimi. Zmarł Antonin Jaroslav Liehm (1924-
2020). Czech, który przeżył większość swojego życia po 
1968 roku, za granicą. Literacki, ale przede wszystkim filmowy krytyk i publicysta, 
tłumacz, wykładowca na europejskich i amerykańskich uniwersytetach, założyciel 
międzynarodowego pisma Lettre International (1984) najpierw w Paryżu, a później w 
swoich najlepszych czasach, chyba w 13 edycjach narodowych, w tym edycji polskiej od 
1993 roku. Redaktorem naczelnym był Jacek Kurczewski. Większość z tych pism w końcu 
przestała wychodzić ze względów finansowych. Z tego co wiem, wychodzi jeszcze wersja 
niemiecka w Berlinie. A. J. Liehm był głównie, wybitnym propagatorem na całym świecie 
nowej fali filmu czechosłowackiego. Napisał mnóstwo artykułów, wygłosił wiele 
wykładów, napisał kilka książek na ten temat, bez których nie jest możliwa analiza tego 
fenomenu. Zarazem był mistrzem interview. Jego rozmowy z pisarzami i filmowcami, 
również ukazały się w książkach w światowych wydawnictwach.

  Odszedł założyciel słowackiej teorii fantastyki, z wykształcenia socjolog, Ondrej Herec 
(1944-2020). Znawca Stanisława Lema, napisał kilka oryginalnych dzieł, zorganizował 
mnóstwo spotkań, konferencji...

Tuż przed Świętem Bożego narodzenia zmarł Roman Berger (1930-2020) wspaniały 
człowiek, kompozytor europejskiego formatu, niecodzienny eseista. Z pochodzenia był 
Polakiem i nasze spotkania przebiegały prawie zawsze dwujęzycznie. Artysta i filozof, 
któremu nie było obojętne dokąd zmierza nasz świat konsumpcji i egocentryzmu. Dawał 
temu wyraz nie tylko w swojej muzyce, ale głównie w esejach, bowiem nie bywa częstym 
zjawiskiem żeby wspaniały artysta – kompozytor był zarazem świetnym eseistą i 
publicystą.

 Zmarł również mój serdeczny przyjaciel Toni Bruk (1947-2020), nestor łużycko-serbskiego 
filmu, jak o nim pisano. Poznałem go w Słowackim Instytucie Filmowym jako doktoranta,  
na początku lat 80-tych XX wieku. W Pradze na FAMU w tym czasie pisał dysertację p.t. 
Tematyka wiejskia w filmach słowackich. Kiedy mi się przedstawił jako Łużycki Serb, 
myśłałem że sobie robi ze mnie żarty, bowiem byłem przekonany że takiego narodu już nie 
ma, że go wytępiono gdzieś w 17-tm wieku. A tu żywy Łużyczan i kiedy powiedział kilka 
zdań w swoim języku, uwierzyłem, że naród ten przeżył i w NRD się rozwija. Dysertację 
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Pod sufitem

Paweł Kozłowski

Wpadłem do środka. Na ulicy brunatno-szaro i 

wodniście. W środku kolor ten sam, ale sucho. 

Obchodzono jubileusz swojego powstania. Okrągły, miał 

na końcu zero. Siedziało trzydzieści jeden osób. Część 

plecami do siebie, niektórzy przeciwnie czyli przodami. 

Na ogół politycy oraz kilku ich badaczy. W centrum stał 

stół, z boku mównica z pręcikiem zakończonym kulką. 

Należało do niej wygłaszać swoje myśli. Część wstępna zajęła dwie godziny. Podczas jej 

trwania otwierano, dziękowano, zagajano i uzupełniano. Następnie zaczęła się dyskusja. 

Zabrał głos mężczyzna, który siedział naprzeciwko mnie. Powiedział, że nie jest 

przygotowany, ale będzie mówił. Nazywano go premierem, choć premierem teraz jest 

kobieta i chodzi w czarnych szpilkach. On chyba nią nie był. Widocznie z jakichś powodów 

tak go określano. Był szary. W marynarce, pod nią miał kamizelkę, a pod nią koszulę. 

Koszulę związał u góry krawatem. Na głowie umieścił włosy, też szare. Przedzielił je 

przedziałkiem zrobionym precyzyjnie. Policzki miał okrągłe, a całość grubawą. Stopniowo 

sobie go przypominałem, kiedyś było go mniej. Mówił. Wskazywał, że reprezentuje rację. 

Nazywał ją stanem. Zastanawiałem się, krótko, gdzie on to ma. Wnikliwie polemizował z 

innymi. Precyzyjnie nazywał ich głupcami. Myśleli. To im zarzucał, a jeszcze bardziej 

drażniło go, że robili to inaczej niż on. Zaniepokoiło mnie zawarte w tym ryzyko 

porównania. Widać w ten sposób nabierał wiary w siebie. O jakimś zagranicznym polityku 

powiedział, że zwariował. Jest Rosjaninem i chce zepchnąć Polskę do Atlantyku. Słuchałem 

z uwagą i patrzyłem. Trochę marzyłem, trochę spałem. Przypomniałem sobie tamto 

wybrzeże. Ma duże przypływy, a zwłaszcza odpływy. Inspiracje mnie nie opuszczały. 

Zobaczyłem boję przywiązaną od dołu do dna. U góry się bujała. Zastanawiałem się 

dlaczego ten mężczyzna zwany premierem, a który nie był aktualną kobietą premier, miał za 

złe naszą wędrówkę na Zachód. Będziemy przecież bliżej Ameryki. On ją bardzo lubi i ceni 

jej walkę o pokój. Patrzyłem. Zacząłem żałować. Najpierw nie wiedziałem czego. Później 

złapałem się za głowę i poczułem żal. Było mi szkoda, że nie chodzę do fryzjera. Chyba 

śniłem o masażu w pianie. Głowy. Brakuje mi jednak czasu. A właściwie odwagi na taki 

zabieg. Teraz mi jej nie przybyło. Słuchałem. Powiedział, że przechodzi do punktu drugiego. 

Przeszedł. Dobitnie i z przekonaniem. Stwierdził, że inni są głupi i ich nie rozumie. 

Zaciekawiał mnie. Mówił jak ludziom jest teraz dobrze i oni o tym wiedzą. Społeczeństwo. 

Podkreślał, że jest niezależny. Pokazywał zalety łączenia się i wady łączenia. W coś. 

Siedziałem, a więc nie mogłem biec. Za jego słowami. Zachęcał do zbrojeń. Wtedy go sobie 

fot. Autora
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przypomniałem z dawnych czasów. Byliśmy razem w studenckim obozie wojskowym.      W 

innych namiotach i mniejszych jednostkach, ale razem w tej samej zwycięskiej. Obóz 

składał się ze zbiórek. On stawiał się na nich pierwszy, ja ostatni. Jemu się udawało, mnie 

gorzej. Miałem wielu rywali. Dbał o wygląd. Swój i otoczenia. Ja byłem prekursorem 

oddziałów specjalnych. Nie odróżniałem się od zarośli zaczynających nasz las. On wpadł na 

pomysł, żeby namiot obsypać wokół linią złotego piasku. Skądś go wziął. Obsypał. Zrobiło 

się pięknie. Inni też musieli, bo wszyscy zasługują na życie gustowne w obozie. Jednak po 

dwóch dniach piasek nie wytrzymał. Nie przyjął się i zniknął. On kończył mówić. 

Sprawdziłem twarz, byłem ogolony. Dobrze. Nie muszę iść do fryzjera.

Wstał następny mówca. Wyglądał na prezydenta. Przyszłego. Nie nazywano go 

premierem.  Jakoś inaczej. Nie zwróciłem uwagi na używane określenie. Skupiłem się na 

obrazie. Postać była większa. W szerokości. Modnie ubrany, typu slim. Koszulę miał blisko 

ciała. Spiętą u góry krawatem i zakończoną podbródkiem, włosy nosił czarne z odcieniem 

kasztanu. Może odwrotnie, zależnie od oświetlenia obiektu. Starannie uczesane, co nie było 

trudne. W ciemnym lustrze prezentował się znakomicie. Niżej znajdowała się część 

twarzowa. Imponująca. Zwężała się ku górze. Policzki miał szersze niż czoło. Lubię morsy. 

Co prawda one noszą wąsy, a on ich nie miał, ale za to wyposażył się w okulary. Mówił. 

Morsy umieją tworzyć pianę. Wokół siebie. On też, w prawej i lewej części ust. Ciekła mu 

ślina. Nabierał werwy. Także intelektualnego apetytu. Dzielił się nim. Patrzył podobnie jak 

poprzednik, gdzieś wyżej. Na ścianę. W ten sposób nawiązywał żywy kontakt z 

publicznością. Robił to nie tylko wzrokiem. Również przy pomocy gardła. Krzyczał. Chciał 

siebie dobrze słyszeć. Lubił tę czynność. Podobnie jak ten wcześniejszy wspomniał, ze inni 

nie rozumieją świata. Niektórzy. W ten sposób nie rozumieją jego. Nie myślą. Nie mogłem 

ustalić, czy słyszę drugiego czy pierwszego. Zrezygnowałem z prób. Nie miały one 

znaczenia. Nie odrywałem oczu. Obraz się rozpływał. Obiekt też. Zaczął się unosić. 

Spojrzałem na sufit. Zobaczyłem, że tam odbija się jego głowa. Nie była ciężka. Obok 

podskakiwała dmuchana piłka. Tak mi się wydawało. Mylnie. To było coś poprzednika. 

Miało przedziałek. Inni czekali. Chcieli się wypowiedzieć. Ja postanowiłem to zrobić na 

zewnątrz.
Czasem pada. 28 III 2015

Minął kolejny smutny miesiąc w smutnym, wyludnionym Krakowie. I tylko 
bywalcy "Vis a Vis" jeszcze się nie poddają. Ich obecność obok "naszego"  
"Zvisu" rodzi nadzieję na przyszłość. Mamy już szczepionkę. Z racji wieku 
bywalców mamy szansę na "szybsze" zaszczepienie. Zbliża się wiosna, a z nią 
nadzieja na odmianę. I tylko żeby nam  "podroby" wytrzymały do pierwszego 
piwka w  otwartym  "Vis a Vis".   Redakcja
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Do „Jazgotu” na Marka wchodziło się po kilku schodkach. Na wprost był skromny bar za 
którego kontuarem, w czasach które pamiętam, urzędował Andrzej Jakubiec (znakomita 
trąbka) zwany też „Barman Jazzklubiec”, pośrodku tkwiła kolumna podtrzymująca wprost 
niezwykły gotycki strop na którym, właśnie od wejścia strony, widać było uroczego aniołka 
(a może kilka aniołków?) pędzla Wieśka Dymnego. Po prawej stronie od wejścia stał 
ogromny, czarny fortepian, w rogu po przekątnej od schodków znajdowały się drzwi 
prowadzące na podwórko.
 Podwórko było ważne, bo przez nie prowadziła droga do znajdującego się już na 
ulicy Jana prywatnego sklepiku i tamtędy przenosiło się do klubu skrzynki piwa, którym 
można się było pokrzepić. Jeśli człowiek zajrzał do klubu dość wcześnie, zdarzało się, że 
Andrzej wzywał pomocy przy taskaniu skrzynek ofiarowując w zamian butelkę. Ja miałem 
fory, bo razem z Andrzejem odbyliśmy na podkrakowskim Pobiedniku kurs szybowcowy, 
zresztą bez poważniejszych konsekwencji. Coś mi się też wydaje, że przez te drzwi, na 
podwórko, trafiali też niekiedy zmożeni piwem bywalcy w poszukiwaniu ustronnego 
miejsca. Nie jestem pewien czy je tam znajdowali, ale ulga była zapewniona. Na ścianie po 
lewej wisiały niekiedy obrazy przygodnych artystów, mnie w pamięci utkwiły tylko twarze, 
nieco wyuzdane, kobiet malowane przez Krzysztofa Niemczyka. Nie była to wielka sztuka, 
a przecież te obrazy właśnie zapamiętałem, więc musiały mieć swój walor. Jeden z nich 
wisiał przez lata w mieszkaniu nieżyjącego już Andrzeja Wierzchowskiego i został 
sprzedany z zyskiem gdzieś poza Kraków, bodaj do Krosna?
 Nijak nie mogę sobie przypomnieć, czy w klubie były krzesła, czy ławki (pewnie 
jedno i drugie) czy były tam jakieś stoliki (pewnie były)? Na pewno będzie to pamiętał 
ówczesny kierownik klubu Kazio Nagórski. To on wystawił mi legitymację z numerem 85 w 
złudnej nadziei, że będę systematycznie opłacał składki...
 Piszę o tym wszystkim bo  Krakowski Jazz-Klub „Helikon” zamknięty został 
około 1968 roku w ramach pacyfikacji środowiska buntującej się studenterii, choć 
formalnie był przeniesiony do klubu „Pod Jaszczurami”. O zamknięciu lokalu mówiono 
zresztą już wcześniej, bo władze popatrywały na klub kosym okiem, a podobno głośno 
skarżyli się pracownicy Polskiej Akademii Nauk, która miała swoje pomieszczenia na 
wyższych piętrach. Próby zespołów jakie odbywały się, z rzadka, w godzinach 
przedpołudniowych przeszkadzały im bardzo. Dziś już nawet tego budynku brakło. Zawalił 
się podobno samoistnie w ramach „rewaloryzacji”.
 Miał krakowski klub swoje lata wielkiej chwały grali tam, Krzysztof Komeda, 
Andrzej Kurylewicz, Jerzy „Duduś” Matuszkiewicz, Jan Byrczek czy Andrzej Dąbrowski i 
ich wszystkich pochłonęła Warszawa. Ja pamiętam kolejne pokolenie. Prezesem był 
Andrzej Jaroszewski, krytyk muzyczny dziennikarz radiowy, który potem też poszedł do 
Warszawy. Na gwiazdę od razu patrzył Tomasz Stańko, pamiętam plastyka po ASP Bogdana 
Wellsa (b.) z laską i piękną wysoką żoną prosto z „Krakowiaków”czy debiutującego Jacka 
Ostaszewskiego (po latach zTomaszem Hołujem w spółce, wybierali raczej orientalne 
klimaty). Ja namiętnie zanurzałem się w tradycji uprawianej np. przez „Modern Combo” 
Karolaka, „Jazz Band Ball” Janów Kudyka i Boby, „Playing Family” z Janem Poprawą i 
Andrzejem „Tonym” Czernickim, kilka grup „tradycyjnych o zmiennym składzie w tym 
„Old Metropolitan Band” z Jakubcem na czele i Poprawą, ale serdecznie kochałem 

Jak zostałem Pielą

Filip Ratkowski
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Tropicale Thaiti Grandę Bandę Zbigniewa Raja… Gdzieś tam w jakiejś „bandzie”, był też 
Wiktor Perelmuter (potem w Szwecji) czy znakomity puzonista Andrzej Piela. Z Wiktorem 
(zamiast chodzić na wykłady) grywałem „w łapki” i niech bóg strzeże wszystkich, którzy 
odważą się na taką zabawę z perkusistą!
 Na niczym nie grałem (jeśli nie liczyć podwórkowego brzdąkania na gitarze) ale 
wokół Jazz Klubu gromadzili się najróżniejsi ludzie, w tym chyba połowa Koła Młodych 
istniejącego przy Związku Literatów, a i poważni ludzie pióra. Pamiętam wieczór autorski 
Jerzego Harasymowicza, zakończony niewielkim skandalikiem, bo ktoś autorowi 
przeszkadzał i mistrz cisnął papierami w blat (czego? Stolika? czy w wieko fortepianu?) 
warknął o jakiejś „świni” i wyszedł. Pojęcia nie mam o kogo chodziło.
 Z ówczesnych „młodych piszących” pamiętam w okolicach klubu Jurka 
Czarneckiego, oczywiście Adasia Kawę, który prócz sonetów pisywał teksty piosenek,        
w tym dla „Waweli” uprawiających (obrzydliwy wtedy dla mnie i zdradziecki) „bigbit”, 
naturalnie Leszka A. Moczulskiego, Jasia Lohmanna, który drukował w tomiku wiersz o 
„Jazz Klubie na Marka”, Niemczyka, Staszka „Issę” Bujaka, Zająca od Poświatowskiej, 
Jana Brancewicza (dziś profesora malarstwa w Kanadzie, o ile jeszcze dycha).
 Trzeba powiedzieć, że całe to towarzystwo wierne było jazzowi, a prawdziwym 
świętem były dla nas „Zaduszki” w ramach których Jazz wdarł się nawet do dostojnych 
pomieszczeń Filharmonii Krakowskiej. Pamiętam też jazzowe imprezy w Barbakanie.       
O studenckich klubach nie wspominam, zresztą opisał to dokładnie Poprawa...
 Najważniejszymi wydarzeniami były jednak „Jam Sesions” organizowane 
wieczorami i nockami po masowych koncertach, tu i ówdzie. A to w Jaszczurach, a to w 
„Krzysztoforach’…
 I oto właśnie, po koncercie w Filharmonii, trafiłem do Krzysztoforów gdzie bramki 
strzegli dwaj solidni panowie, na których żadne błagalne spojrzenia nie robiły wrażenia, a 
pieniędzy brakło.
Rozpaczliwie rozglądałem się za jakimś znajomym, który mógłby pożyczyć i trwało to 
dobrą chwilę. Kręciłem się przed wejściem już pół godziny, ze łzami w oczach, gdy nagle 
poczułem, że ktoś, jakaś dobra dusza, wsuwa mi pod pachę pudło od puzonu!
 - Nazywasz się Piela – usłyszałem. Byłem w szoku i nawet nie spojrzałem na swego 
wybawcę. Pognałem w dół po schodach. Byłem Pielą! Przy bramce nikt mnie nie zaczepił i 
nawet nie wiem komu to pudło oddałem?
  A potem był jazzz! Znalazłem sobie zaciszne miejsce tuż na samym brzeżku 
estrady i dosłownie zanurzyłem się w muzyce – jakbym spał. Pamiętam przy pianinie 
Wojciecha Karolaka, pamiętam Urszulę Dudziak, zrobiłem na prędce jakieś szkice, z 
których jeden czy dwa przetrwały do dziś…
 W książce Janka Poprawy „Jazz w Krakowie” jest zdjęcie na którym utrwalono 
także i mnie. Kiedy pochwaliłem się tym odkryciem autorowi – spojrzał spod oka i 
stwierdził „To ty? Nie wierzę. To chyba Piela”!

Kontakt: Półeczka Vis á Vis, 
www.zvis.pl
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