
28  │vis a vis | lipiec sierpień 2021

fot: B. Kucharek

fot: B. Zimowski 

 numer 7 (154), Kraków, lipiec, sierpień 2021

fo
t. B

. K
u
c
h
a
re

k

              Niezależna Telewizja Vis á Vis

r
y
s
. 
K

a
z
im

ie
rz

 W
iś

n
ia

k

JEDYNA  NIEZALEŻNA  GAZETKA  W  KRAJU



  2   |  vis a vis | lipiec sierpień 2021

Andrzej Sikorowski

OKNO NA PLANTY (108)

fot: B. Zimowski

Cóż, ludzie starej daty do których należę z trudem 
ulegają, poddają się nowoczesności. Ta zaś ułatwia życie 
codzienne w wielu jego aspektach, ale gdy przebojem 
wkracza do sztuk pięknych często irytuje. Zwłaszcza 
mając za ambicję, by to stare wyrzucić na śmietnik i 
traktować z pogardą. Nie twierdzę, że niektóre 
inscenizacje klasyki w nowym wydaniu mijają się z 
celem, ale większość "odkryć" polegających na 
skreślaniu całych partii oryginalnego tekstu doprowadza mnie do furii. Współczesnej 
muzyki nie rozumiem, sztuk plastycznych na ogół też. Miejcie mnie za profana ale wielbię 
tych, którzy używając sprawdzonych środków opisują mi świat i zawsze wzruszają. 

Gdzieś nad Giewontem błądzi księżyc
gapią się biedni i bogaci
spoglądać można bez pieniędzy
do kurwy maci

A ja wśród książek i wśród petów
opity podtatrzańską ciszą
mam taką prośbę do poetów
jeżeli słyszą

Żeby pisali wciąż do rymu
choć za tym kiepska idzie sława
jesienią złotą, białą zimą,
jak Adam Kawa

Napisać wstępniak to nie sztuka gdy za oknami deszcz i plucha,  lecz trudno 
sklecić mądre zdania gdy przyjdzie koniec  już padania. W upale głowa jakby 
pusta i nic nie ciśnie się na usta, więc życzę wszystkim dookoła, wypoczywajcie,  
nim wróci  szkoła. AD
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Adam Kawa

fot. B. Kucharek

O samotności Orfeusza śpiewaj
Muzo i morze zanosi się szumem,
o skałę bije ból rwący jak strumień,
od pięści bólu niebo w bólu pęka.

W mrocznym pomruku mordu los się spełnia,
w mordu pomruku mit umiera schludnie.
Przed krwi odorem umknął w skałę strumień,
od męki ciała odwraca się ziemia.

Głowa o oczach w mrok bólu wpatrzonych
rozchyla logos i los przepowiada.
Przez mrok się sączy mgławy mitu płomyk,

tli się jak próchno w kości mitu prawda.
Kropla po kropli w skałę kropla mroku.
Odkryć zakryte w poczynaniach bogów.

Sonety wieków ciemnych

Dźwięku i rytmu krwią pulsuje sonet.
W wierszu co rani mistyki aksamit?
Stygmaty nocy otwiera jak bramy,
w przeciągu słowa obłęd cicho skomle.

Baudelaire tych nocy odkrył ciemną trwogę.
Jesienin w ciemność trwogi - mamo - zawył.
Skrzypiało okno, drzwi się uchylały
ciemnej poezji. Noc wyskomlał obłęd.

Jak mroczną wizję w sonetu ramionach
utrzymać, skoro od bólu tak ciężka.
Znowu na krzyżu współczucia bóg kona,

gdy przed człowiekiem nawet cień ucieka.
Tuli w ramionach martwą głowę konia
w obłędzie Nietzsche - ciemnych wieków Pietá.

I

XI
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Andrzej Matusiak
MÓJ DAWNY KRAKÓW 

MIASTO, LUDZIE, WYDARZENIA
na starej pocztówce i fotografii 
oraz wspomnieniach”  (98) 

Wawel cz. 8

Rozpoczynając odbudowę wawelskiego zamku, rozważano 

różne koncepcje przywracania jego świetności. Jednak 

ustalono kompromis, który uformował zewnętrzną stronę 

budowli w kształcie istniejącym do dzisiaj. Realizujący 

roboty restauracyjne architekt  Zygmunt Hendel, kierował 

się zasadą, iż ma być „konserwacja, a nie przebudowa lub upiększanie”, wykorzystując 

wcześniej sporządzoną dokumentację przez Tomasza Prylińskiego w latach 80. XIX wieku. 

Dążono do przywrócenia dawnej XVI –XVII wiecznej architektury, uzupełniano ubytki 

kamienne nowymi elementami, nad którymi pracowali włoscy kamieniarze. Wprowadzano 

projekty podwyższenia dachu, nakrytego kolorową dachówką. Nie wszystkie założenia 

zrealizowano, ale renowację podjęto aż od poziomu samych piwnic. Należy też wspomnieć, 

że przekazanie Wawelu przez Austriaków, łączyło się z obowiązkiem budowy rezydencji  

dla Najjaśniejszego Pana Franciszka Józefa I. Według projektu w miejscu istniejącego 

szpitala dla rekonwalescentów, miał być wybudowany pałac w duchu popularnego 

historyzmu z  monumentalnymi schodami i trzema kondygnacjami z piano nobile - 

reprezentacyjnym pierwszym piętrem. Na szczęście, jak się wydaje, późniejsza sytuacja 

polityczna i wybuch I wojny światowej spowodowały, że tego pomysłu nie zrealizowano. 

Oczywiście już wówczas, jak to u nas bywa do tej pory w innych sprawach, przy okazji 

rewaloryzacji Wawelu  pojawiło się multum pomysłów, gorących dyskusji, nowych 

projektów i sugestii, często wzajemnie się wykluczających, nierealnych do realizacji czy 

wręcz fantazyjnych. Jednym z 

pomysłów był opracowywany w 

latach 1907 – 1911 projekt 

„Pochodu na Wawel” rzeźbiarza 

Wacława Szymanowskiego.  

Zakładał on, by wyburzyć budynki 

królewskich kuchni, a na ich 

miejscu na 35.  metrowym 

postumencie, postawić w czterech 

grupach 52 monumentalne, 

wysokie na  3,5. metra rzeźby  
Wawel Akropolis proj. S.Wyspiański W. Ekielski

fot. Autora
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polskich władców, świętych i zasłużonych postaci dla Rzeczypospolitej na czele z alegorią 

Polonii, które miały symbolicznie przedstawiać dzieje Polski. Inną, zupełnie nie do 

zrealizowania propozycją, był projekt  Stanisława Wyspiańskiego i Władysława 

Ekielskiego. Ich monumentalne „Akropolis”  tworzone w latach 1904 – 1907, zakładało 

znaczną przebudowę wzgórza, gdzie miały by się m.in. znajdować gmachy Senatu i Izby 

Posłów nakryte kopułą, muzeum narodowe, siedziba Akademii Umiejętności, gimnazjum, 

odbudowane  zburzone 2 kościoły i baszty, plac zwycięstwa z pomnikiem uskrzydlonej 

bogini Nike, wybudowany amfiteatr w stylu greckim i stadion sportowy, co przedstawia 

zdjęcie makiety projektu. 

Ta cała,  wręcz ogólnopolska gorąca dyskusja i propozycje dotyczące odbudowy Wawelu 

stały się nawet pretekstem dla artystów kabaretu „Zielony Balonik” do stworzenia 

satyrycznych obrazków i tekstów na ten temat, które zostały przedstawione na dawnych 

pocztówkach i przetrwały w kawiarni „Jama Michalika” do naszych czasów. Jak na 

przykład dotyczące Jana Zawiejskiego (1854 – 1922) architekta miejskiego Krakowa – 

zaprojektował m.in. budynek Teatru im. J. Słowackiego. Oto kartka i wierszyk: „Z 

secesyjnych ramek - Secesyjny zamek – Lśni pstrokato a bogato – Jak lubi Zawiejski. 

Przystawki i murki – Na filarkach dziurki – Jako 

umie i rozumie – Architekta miejski. Wiedeńskie 

kawiarnie – Zielone latarnie – A imbryki-

majstersztyki – Lśnią na bastionie. Kryją stare 

szczerby – Kawiarniane herby – Tak że wielu na 

Wawelu – Jest jak … w Drobneryonie” (ówczesna 

popularna krakowska kawiarnia Romana 

Drobnera – obecnie na jej miejscu Bunkier Sztuki).                             

Do wybuchu I wojny światowej odnowiono 

wawelski dziedziniec arkadowy i wymieniono 

dachy. Działania wojenne tylko początkowo 

wstrzymały prace remontowe na Wawelu, ale od 

1916 roku po przyjeździe ze Lwowa do Krakowa, 

zaczął kierować nimi architekt i konserwator Adolf 

Szyszko – Bohusz (1883 – 1948).       .

Ps. W poprzednim 7 odcinku, Najjaśniejszy Pan 

Cesarz Franciszek Józef I, Umiłowany Wielki 

Książę Krakowa, stał się nieopatrznie w druku „drugim”, nad czym wielce ubolewam i z 

szacunkiem stojąc, potwierdzam uniżenie, że Miłościwy z Bożej Łaski cesarz Austrii etc. etc. 

Franciszek Józef dalej pozostaje „Pierwszym”. 
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fot. B. Kucharek

Jerzy Antkowiak

Proszę Państwa! Oto kolorowy bukiet miejsc moich 
wspomnień, albo rewia miast z którymi mnie wiele łączyło, z 
każdym inaczej i z każdym nadal. Niech pokpiwają esteci z 
mojego chomikowania wszystkiego, od starych żurnali 
jakoby niemodnych, do starych książek, szkiców, pocztówek, 
kalendarzy, czyli jak określają to niedowiarkowie - samych 
szpargałów.
Owszem, też czasem pisuję „w moich przepastnych szpargałach”, bo one oczywiście są 
obowiązkowym dodatkiem do tych moich nieustających znalezisk, a tym razem wysupłałem 
takie oto „cudo”, literacko niewątpliwie z usterkami, ale pisane sercem, więc proszę 
darować. Było onegdaj pisemko o wdzięcznej nazwie FILIPINKA, dla nastolatków, tamtych 
nastolatków, których dzisiejsi przeskoczyli o całą epoką. Wydawnictwo FILIPINKA 
poprosiło różnych znanych z tego i owego, bardziej lub mniej zaawansowanych 
MATUZALEMÓW, aby napisali ileś, nie pomnę teraz ile znaków (do dzisiaj mam na bakier 
z tymi znakami), czyli tekścik pod tytułem GDY MIAŁEM SIEDEMNAŚCIE LAT. 
Siedemnaście lat to ja miałem w moim rodzinnym WOLSZTYNIE, mieście pięknym, a 
właściwie to w miasteczku bajkowym. Zapewne odległość i lata, mówiąc przesadnie 
patetycznie „rozstania” potrafiły wywołać takie poetyckie skojarzenia i spowodować 
prawdziwe wzruszenia. Kiedy ma się lat siedemnaście wszystko jedno gdzie: w Wolsztynie 
czy w Szczebrzeszynie, Nowym Tomyślu, Nowym Targu czy w Nowym Jorku,w 
Pruszkowie, Krakowie, Charkowie - wszędzieśmy podobni, „siedemnastka” to szczyt lat 
chmurnych, durnych, ale i jednych jedynych lat i nigdy już tak nie będzie, jak wtedy!
Życie nie jest tak bajkowe jak uroda mojego rodzinnego miasteczka... Oczywiście tej 
książeczki ze wspomnieniami nie znalazłem, ale ktoś przed laty zrobił mi albo reprint, 
przedruk czy może ksero (też w te klocki nie jestem mocny. Kto mnie zna, wie, że pisuję na
maszynie do pisania i przy pomocy kalki mam kopię, lub nie, bo kalka robi mi psikusy...) i to 
właśnie te cztery strony 32,33,34,35 przeleżały w kartonie dwadzieścia pięć lat, wydano te 
nasze memuary lat szczeniących w 1996 roku. W tym naiwnym tekściku jest atmosfera i 
realia lat 50-tych XX wieku, jest i błąd, bo moje liceum było „za Niemca” Seminarium 
Nauczycielskim, a nie Duchownym.
To nie jest tekst dla bibliofilów i badaczy rzeczywistości, raczej dla wesołych i z poczuciem 
humoru „bukinistów”, teraz po tylu latach czytam grzeczny, układny tekścik „do druku”, a 
my naprawdę ostro rozrabialiśmy. Oto opowieść być może naiwna, ale prawdziwa.
TACY BYLIŚMY…
Byłem niespokojnym duchem. W mojej klasie znalazło się więcej takich gagatków jak ja. 
Prześcigaliśmy się w robieniu kawałów profesorom. Na przykład na geografii potrafiliśmy 
tak zawiesić mapy, że przy najmniejszym dotknięciu z hukiem spadały. W połowie XI klasy 
nasz małpi rozum musiał sięgnąć zenitu, bo przeniesiono nas karnie do gabinetu 

WOLSZTYN - POZNAŃ - WROCŁAW - 
WARSZAWA - ŁÓDŹ - SOSNOWIEC 

- KRAKÓW - PRUSZKÓW
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biologicznego, który sąsiadował z pokojem nauczycielskim.
Pamiętam wszystkich swoich nauczycieli. Papę, czyli polonistę, prof. Jabłońskiego, prof. 
Hajduka, także polonistę, którego twarz kojarzyła mi się z twarzą Majakowskiego. Profesor 
od francuskiego miał ksywkę Buldog, bo robił nieprawdopodobnie groźne wrażenie, choć 
był do rany przyłóż. Łacinniczka, Łucja Borusówna, przypominała nauczycielkę 
wiktoriańskiego college'u. Wykonywała nerwowy tik głową. Zamiast tego nie zauważać,
my, durnie, skręcaliśmy się ze śmiechu na każdej lekcji.
Bardzo podobało mi się gmaszysko, w którym mieściła się moja szkoła. Znajdowało się w 
nim mnóstwo zakamarków, bo budowano je z przeznaczeniem na seminarium duchowne. 
Na przerwach dziewczyny-kujony i chłopcy- -okularnicy spacerowali dwójkami po 
korytarzu i powtarzali lekcje. Jak ja lubiłem obserwować ten posuwisty polonez. Klasowe 
pary gruntowały wiedzę, siedząc policzek przy policzku. Ulubioną rozrywką co 
poniektórych było natarcie na taką parę z prawej i lewej strony, aby ją - jak to nazywaliśmy - 
sparzyć. Szturm następował przeważnie wtedy, gdy nadchodził ktoś z ciała pedagogicznego. 
Napastnicy, w sile po pięciu z każdej strony, rozpierzchali się w okamgnieniu, a ofiary przez 
dłuższą chwilę nie mogły rozdzielić się z przerażenia. Mnie i koleżankę Gołębkównę 
spotkało coś takiego na oczach przewodniczącego ZMP, który szedł obwieścić jakąś ważną 
informację. Na najbliższym ogólnoszkolnym zebraniu nie omieszkali mi tego
wytknąć. „A jeśli chodzi o kolegę Antkowiaka, to chciałem zapytać, czy moralność 
ministranta - przez całe liceum byłem ministrantem - pozwala gnieść dziewczyny w 
obecności niewinnych panienek i młodzieńców?”.
Takie to były czasy. Z transparentami „Nie damy się Amerykanom” jeździliśmy całymi 
klasami zbierać stonkę. Robiliśmy to nawet w dobrej wierze. Jak Amerykaniec nasypał, to 
trzeba wyzbierać. Obowiązkowe było prenumerowanie „Sztandaru Młodych”, który we 
wczesnych latach pięćdziesiątych roił się od informacji z serii: wujek Sam znów podłożył 
nam świnię. Uświadamiani po kryjomu przez rodziców wiedzieliśmy, co w trawie piszczy, 
ale nie było w nas pasji publicznego demonstrowania tej wiedzy. Być może miała na to 
wpływ atmosfera miejsca. Pochodzę z Wolsztyna, uroczego miasteczka otoczonego dwoma 
jeziorami. Niedzielne wolsztyńskie popołudnia zostaną w mojej pamięci na zawsze. Po 
dobrym obiedzie szło się zawsze całą ferajną - w zimie na łyżwy, a latem na łódki. 
Dziewczyny siadały z tyłu, chłopcy wiosłowali. Uwielbialiśmy rozpędzać się na cztery 
wiosła i wjeżdżać w trzciny. Nietrudno sobie wyobrazić, co się wtedy działo. Później 
maszerowaliśmy do cukierni, których w Wolsztynie było bez liku, a stamtąd do kina. 
Zaliczałem po kolei filmy radzieckie. Co roku, z okazji rocznicy rewolucji październikowej, 
odbywały się ich pokazy. Ogromne wrażenie zrobił na mnie „Pancernik Potiomkin”. 
Wszyscy moi koledzy na sali ryczeli ze śmiechu, a ja naprawdę przeżywałem te schody.
Kino kochałem autentycznie. Nie przepuściłem żadnego tytułu z Ritą Hayworth i filmów 
reprezentujących włoski neorealizm. Na „Mury Malapagi” wybrałem się z Wackiem 
Świeżyńskim, późniejszym krytykiem tygodnika „Film”, do Poznania. Tak bardzo 
intrygował nas ten tytuł, że nie chcieliśmy czekać, aż będzie wyświetlany w Wolsztynie.
Co sobotę odbywały się w szkole potańcówki. Dotąd wierciliśmy dziury w brzuchu 
profesorom, aż się zgodzili. Czasem tworzyliśmy silną grupę nacisku, szliśmy do matki 
któregoś z nas i mówiliśmy: „Dzisiaj tu!”. I nagle na trzy, cztery zaczynała się prywateczka.
Dziewczyny starały się naśladować w ubiorze Brigitte Bardot. Chłopcy przychodzili 
przeważnie w „kościołowych” garniturkach. Nie było wtedy jeszcze kolorowej
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odzieży i dżinsów. Ale docierały paczki UNRRY. Pamiętam, że z upodobaniem nosiłem 
unrowską zieloną bluzę i czerwony szalik. Byłem, zdaje się, dość malowniczy jak na tamte 
lata. Moja mama prowadziła sklep z kapeluszami, który po wojnie przejęła moja ciocia. Jak 
ja się wyżywałem w tym sklepie! Co ja nie nawymyślałem fasonów. Sam nie nosiłem 
kapelusza. Wolałem wtedy młodzieżowy kaszkiet.
Kochałem się w tym czasie, chyba bez wzajemności, w Teresie Wojtkowiakównie, córce 
kierownika kina. To był podwójny paradise. Równolegle z kinem fascynował mnie teatr. 
Gdyby nie to, że słoń nadepnął mi na ucho, może zdawałbym do PWST. Kiedy jako 
ministrant śpiewałem kolędy, ludzie patrzyli na mnie ze zgrozą. Aż jeden z księży nie 
wytrzymał: „Antoś, ty tak fałszujesz. Daj sobie lepiej spokój z tymi kolędami”. 
Dowartościowywałem się osiągnięciami w sporcie. Nieźle pływałem. Mogłem całe jezioro 
przepłynąć wzdłuż, z powrotem i pięć razy naokoło. Rodzice mawiali, że jestem 
wymoczony w wodzie.
Udzielałem się bardzo pracowicie w szkolnym radiowęźle, a potem także w miejskim. 
Codziennie latałem tam przed lekcjami, na siódmą. Relacjonowałem przeważnie 
wydarzenia kulturalne. Mój dobry tata protestował, uważając, że mam fatalny timbre głosu, 
ale ja się tym w ogóle nie zrażałem. W czasach wolsztyńskiego liceum o profilu 
matematyczno- biologiczno-chemicznym nie przeczuwałem nawet, że będę zajmował się 
projektowaniem mody. Z matematyki niczego nie mogłem pojąć. Czasem przeleciał mi jakiś 
błysk światła. Pamiętam, że co nieco pojmowałem z postępu arytmetycznego i 
geometrycznego. Ale generalnie klapy mi się zamykały.
Chciałem tak jak Wacek Świeżyński zdawać na dziennikarstwo w Krakowie. Mój tata nie 
zgodził się. Życzył sobie, żebym kontynuował rodzinne tradycje i studiował prawo w 
Poznaniu. Wolta z modą jest dziełem przypadku. Ponieważ prawo absolutnie mi nie leżało, 
zacząłem na sześć tygodni przed egzaminami szukać w informatorze, gdzie ewentualnie 
mógłbym jeszcze zdawać. Zdecydowałem się na Państwową Wyższą Szkołę Sztuk 
Plastycznych we Wrocławiu. Z zerowym, powiedzmy sobie szczerze, dorobkiem. Wziąłem
przyspieszony kurs kompozycji u miejscowego rzeźbiarza, pana Przymuszały. Naprędce 
namalowałem Balladynę z dzbanem jako „dorobek” i zostałem przyjęty. Wybrałem 
ceramikę, choć wcale mnie ona nie rajcowała. Po studiach próbowałem ilustrować „Misia”. 
Zapisałem się do Związku Plastyków Polskich i wciąż zastanawiałem się, co by tu robić. 
Przypadkowo znalazłem się na wystawie Instytutu Wzornictwa Przemysłowego. 
Zobaczyłem kawałek garderoby, modelki, Grabolkę — Jadwigę Grabowską, założycielkę 
„Mody Polskiej”. I nagle pomyślałem: „Jezus Maria, może to jest właśnie to!”. Natarłem z 
siłą wodospadu i rzeczywiście okazało się, że to jest to. Potem płaciłem frycowe. Ale miłe 
frycowe. Wcale tego nie żałowałem. Nigdy. 
P. S.
W latach o których piszę robiliśmy głupie i bywało nieobyczajne kawały, ale jednak tylko 
kawały. Niestety, wielu kawalarzy z naszej paczki, z naszej klasy odeszło, a także nasze 
„muzy”: Basia Gołębkówna i Teresa Wojtkowiakówna, z chłopców Stasiu Domagalski, 
Zbyszek Horbowy, Tolek Kurlus i zapewne inni, chciałoby się zadać słynne pytanie: „co się 
stało z naszą klasą?...”.
Te tytułowe miasta to trasa moich wędrówek i w każdym z nich zostawiłem ślad czegoś ale i 
te miasta były moją trampoliną. Z WOLSZTYNA z bardzo „cieniutkimi” rysuneczkami 
natarłem w 1953 XX w. na PWSSP we WROCŁAWIU, a z PRUSZKOWA w 1960 też z 
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rysunkami mocno „postarzonymi” atakowałem przez pół roku MODĘ POLSKĄ.               
W WARSZAWIE, KRAKOWIE i „w mieście” ŁODZI wiszę w różnych MUZEACH i 
GALERIACH. Chętnie bym jeszcze powisiał sobie w Wolsztynie... Zobaczymy.
Wrocław to uczelnia i sentymenty, Poznań to targi i niezliczone rewie mód. Kraków, to znów 
młodzież i dyplomy w SAPU i jedyny na świecie zwisający nam z nieba „ViS A ViS”, a Łódź, 
to najmilsze wspomnienia z wizyt w ASP i z wystawy w Muzeum Włókiennictwa. Moda 
Polska w tych wytwornych wnętrzach puszy się jak światowa dama. A w Sosnowcu? W 
Sosnowcu na cokole stoi Jan, Wincent Kiepura. A ja wiszę oczywiście w Szkole 
Projektowania i Stylizacji Ubioru oraz w Galerii „Ładniej”, gdzie również trochę stoję na 
manekinach. Szesnaście lat współpracy minęło „Jak sen jaki złoty”. Było pięknie… A w 
Pruszkowie? Chodzę sobie z laseczką, czasem z laseczką i z Juliankiem, moim ośmioletnim
wnuczkiem, czasem z już dorosłą wnuczką Julcią, a bywa, że zjeżdża się cała ferajna i wtedy 
już nie wiadomo kto jest kto.
Czmycham wtedy do Art - Cafe na stacyjce EKD w Komorowie i piszę tam felietonik, a za 
chwilę jest cała moja menażeria prawnuczki, prawnuki, wnuczki i wnuk, wtedy na stole: 
soki, lody, fructy i bonbony - koniec pisania… Czyż nie Wesołe jest życie staruszka Ha! Ha!
Pozdrawiam Miasta, Miasteczka, Sioła i Metropolie a w nich Wszystkich z Poczuciem H U 
M O R U ! ! !, a zaś PONURAKOM życzę od serca: OPAMIĘTAJCIE SIĘ ! ! !

Wit Jaworski

                Wianek

            Spłoszone pszczoły
            podnoszą płatki maku.
            Wiatr przędzie wianek

                 Przed burzą
   
            Uśpiona łąka
            Chmura roni z zazdrości
            Łzę błyskawicy

                  Tęcza

             W pajęczynie drży
             zroszona kropla słońca.
             Krwawi bielinek – skrzydełko tęczy.

fot: B. Zimowski

 ( Z tomiku: Haiku Wiersze nowe i dawne) Kraków 1998
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fot: B. Kańska - Bielak

Lesław Pizło

Pozostańmy jeszcze na terenach Jury Krakowsko-
Częstochowskiej i jej uroczych dolinek, tak barwnie 
opisywanych przez p. Ambrożego. Ów zasłużony 
kronikarz i piewca urody tych okolic…wdzięcznych, 
Ojcowa, Grodziska i Pieskowej Skały słusznie Szwajcarią 
polską zwanych. Natura w cudach niewyczerpana 
miejscom tym hojnie udzieliła piękności. … Poza ową 
pięknością, … która wabi do siebie i przywiązuje…okolice 
te wpisały się w naszą świadomość pasmem kazimierzowskich zamków, a raczej ich 
malowniczych ruin. A z donioślejszych wydarzeń godzi się odnotować, że w dolinie 
Prądnika przez pewien czas błąkał się, a nawet przemieszkiwał późniejszy król Władysław, 
ale to nic pewnego. Natomiast jedyny sprawdzony i potwierdzony urzędowo jest fakt, że tam 
przyszli na świat bracia Jan i Antoni Wawszczykowie. Medycy, może nie światowej ale 
lokalnej sławy, doskonale znani czytelnikom. Natomiast jedna z mniej znanych dolin 
przecinająca Garb Tenczyński była terenem wydarzenia nie tyle doniosłego co uroczego. 
Otóż jeden ze znajomych fotografistów, którego rodzina pochodziła z tamtych stron, 
wyszperał w domowych archiwach stare zdjęcia tyczące się rodzinnej miejscowości, 
rodziny, krewnych, powinowatych i znajomych. Po dojrzałym namyśle postanowił 
podzielić się swoim znaleziskiem z zainteresowanymi. Ale jak ?  Początkiem 
przedsięwzięcia było nawiązanie, względnie odświeżenie znajomości z żyjącymi 
świadkami historii, które to spotkania pieczołowicie dokumentował fotograficznie. Jako że 
jest człowiekiem utalentowanym zaowocowało to serią ładnych portretów. Te uzupełnione 
reprodukcjami zdjęć z dawnych lat stworzyły piękną całość, którą przyszło tylko 
wyeksponować. I tu zmaterializował się znakomity pomysł autora. Każde zdjęcie zostało 
umieszczone na dnie pudełka i oświetlone małą świeczuszką, a te rozwieszone na drzewach 
pobliskiego lasku przylegającego do wsi. Proszę uruchomić wyobraźnię. Zapadający 
zmrok, rzadki lasek, na drzewach ramki z tekturowych pudełek, pełgające płomyki 
świeczek. Pomiędzy drzewami snują się cienie ludzi i wspomnienia. Z pewnego oddalenia 
docierają strzępy przyciszonych rozmów. Czasem tłumiony okrzyk zachwytu czy też 
zaskoczenia.  Wreszcie wernisaż dobiega końca. Uczestnicy odchodzą, każdy obdarowany 
interesującym go zdjęciem. Ludzi i płomyków ubywa nadchodzi wieczór. Koniec tej 
trwającej raptem kilka godzin wystawy. Najdziwniejszej i równocześnie najbardziej uroczej  
jaką widziałem. 
Wspomnienie to, pobudziło mnie do refleksji nad istotą tego rodzaju przedsięwzięć 
artystycznych. Czemu mają służyć ? A jaką rolę spełniają faktycznie. Z jednej strony 
zupełnie zrozumiała i naturalna chęć zaprezentowania światu siebie i swojego talentu. Czyli 
szlachetna potrzeba dzielenia się połączona z zaspokojeniem miłości własnej. 
Równocześnie wiadomo, że miejsce ekspozycji jest szalenie ważne. Wystawa w galerii 
narodowej jest donioślejsza niż w powiatowym domu kultury, niezależnie od zawartości 
merytorycznej i artystyczne pokazywanych prac. Samo miejsce stanowi o randze 
wydarzenia. Tu rachityczny lasek na kilka godzin stał się prawdziwą galerią sztuki, a 
wysiłek twórczy autora został skrojony pod potrzeby odbiorców.   

W stronę A. Grabowskiego (4)
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fot. B. Kucharek

Adam Komorowski

    Lato w Zwisie jest czasem powrotów 
zamieszkałych w bliższych i bardziej odległych 
krajach, kolegów i koleżanek. Pandemia za-
kłóciła ten rytm. Zbyszka Paletę zatrzymała       
w Krakowie, nie wrócił do Meksyku i możemy 
cieszyć się jego towarzystwem i anegdotami do 
dziś. Gdy siądzie obok Jana Gunthnera, Zygmunta Koniecznego, Kazimierza Wiśniaka i 
nieco młodszego Leszka Długosza, wydaje się nam, że aurze Piwnicy, którą współtworzyli 
ponad pół wieku temu, nic nie zagraża. Nawet czas. 

Kiedy nieustannie doświadczamy zerwań ciągłości we własnym życiu, ich obecność ją 
przywraca. Jest darem. Przypuszczam, że wielu podejmujących trud przyjazdu/przylotu     
w lecie do Krakowa czyni to dla potwierdzenia i poświadczenia ciągłości nie tylko 
wspomnieniami ale także obecnością.

Ponieważ poruszanie się po świecie nadal jest utrudnione nie ma pewności, że tego lata 
pojawią się w Zwisie. "Takiego lata już nie będzie." - napisał w jednym ze swoich wierszy 
Marcin Świetlicki. W XX wieku były już lata gdy tąpnięcie dziejów było niemal totalne; lato 
1914 i lato 1939. Ferdynand Goetel wspominał: "Lato 1914 roku było upalne, bezwietrzne, 
urodzajne. Żniwa sprzątnięto wcześnie. Po lasach cięły bąki tak ostro, że trudno było końmi 
przejechać. Orzechy laskowe i włoskie obrodziły jak nigdy...będzie wojna... mawiano po 
wsiach."

Wielka wojna zaczęła się 7 sierpnia. W Poroninie aresztowano, jako obywatela wrogiego 
państwa, Lenina. Na skutek interwencji Kasprowicza został zwolniony i przyjechał do 
Krakowa, gdzie miał oczekiwać na zorganizowanie transportu do neutralnej Szwajcarii. 
Przebywającemu z rodziną w Zakopanem Conradowi (też obywatelowi wrogiego państwa) 
nakazano udać się do Krakowa i czekać na tenże pociąg. Georg Trakl przyjechał jako 
wojskowy sanitariusz, Ludwig Wittgenstein jako ochotnik. Na przełomie lipca i sierpnia 
1914, jeśli do tego dołączymy przygotowującego na Oleandrach Józefa Piłsudskiego, 
znalazła się grupa osób najbardziej znaczących dla kultury i polityki XX wieku. 

O Wittgensteinie wiemy na pewno, że w czasie wolnym od służby, na zamienionej w statek 
patrolowy na Wiśle "Goplanie", jadał w najlepszych krakowskich lokalach. Wiemy 
ponieważ austryjaccy oficerowie nie mogli nadziwić się spotykając w nich zwykłego 
szeregowca. Nie wiedzieli, że pochodził z jednej z najbogatszych austryjackich rodzin. 
Conrad przebywał i jadał z rodziną w "Grandzie". Leninowi zapewne gotowała Krupska, 
ponieważ, na czas wyjazdu do Poronina, nie zrezygnował z lokum na Królowej Jadwigi. 
Piłsudski był zapewne całkowicie pochlonięty przygotowywaniem wymarszu Pierwszej 
Brygady. Trakl był w złym stanie psychicznym. Po bitwie pod Gródkiem popełni 
samobójstwo (albo tylko przedawakuje morfinę) i umrze w krakowskim szpitalu 
wojskowym, o czym przypomina pamiątkowa tablica.

Lato
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Ilekroć myślę o lecie 1914 w Krakowie zastanawiam się jak mogłaby wyglądać rozmowa, 
gdyby ci wszyscy panowie spotkali się razem, w jakimś krakowskim lokalu przy jednym 
stoliku. Zapewne niejednokrotnie minęli się na którejś z krakowskich ulic, ale nigdy nie 
poznali. Być może gdyby wtedy istniał Zwis, takie spotkanie by miało miejsce. Czy miałoby 
to wpływ na losy świata? Tego nie wiemy. Nie wiemy także, czy nasze letnie rozmowy z 
przybyłymi z dalekiego świata kolegami, taki wpływ mają. Ale jeśli nie pojawią sie tego lata 
będzie nam ich brak. Miejmy nadzieję, że pogoda nie będzie tak spektakularnie piękna jak  
w letnich miesiącach 1914 i 1939. To niczego dobrego nie wróży.

Henryk Cebula - Grafiki:
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wszystko jest ważne na świecie
mieszkanie
ubranie
herbata
cukier
woda
powietrze

lecz najważniejszy jest 
tata

i wszystkich masz kochać jednako
inaczej to brzydko
i źle
ale najbardziej
psia kość
najbardziej kochaj
mnie

WPIS DO PAMIĘTNIKA CÓRKI

a może przyjdzie ktoś potem
zapyta
kim był ten facet

jak wszyscy
co tu pokotem

requiescat in pace

EPITAFIUM

(z tomiku „Śmierć i miłość”, Kraków-2004)

Wiesław 

Siekierski

Znowu pomieszałam z nocą dzień,
przez pomyłkę zobaczyłam czego nie ma.
Zapomniałam, lecz wystarczył jeden grst, jedna chwila.
Nie  wierzyłam, bo nadzieja to trucizna,
nie marzyłam, bo i po co taki trud.
Ze zdziwienia zgasły gwiazdy w noc przejrzystą,
bo wbrew wszystkim, nawet mnie, znów stał się cud.

Już nie patrzysz mi w oczy tak jak dawniej bywało.
Już nie szukasz mej dłoni … chyba mi się zdawało.
Dziś inaczej smakuje to jednakie  wciąż wino,
lecz wbrew wszystkim i Tobie to musiała być miłość.
Spójrz na ścianę przed Tobą, widzisz cienie i słowa?
Nikt niczego nie słyszy … bez obawy, już po nas.
Zamknij oczy, lecz czuwaj, by przewrotnym zrządzeniem
Nie pojawił się obraz … nie … to tylko złudzenie.

Cała ja

Szkoda...

( z tomiku „Dzień kobiet”, Wieluń-2019)

Iwona Pazdej

Po zmroku
           
           Szyba staje się zwierciadłem
           Spójrz
           Na ciemnym tle
           Zobaczysz siebie
           Tło wiele nie znaczy
           Jednakże
           Póki pora
           Warto chyba
           Zapisać je
           Czymś.

Wspaniała to rzecz
          
          Moja spiralna pokrętność
          Jeśli dołożyć jeden zawijas
          Może dwa
          Będę wieczny
          Sięgnę DNA
          Wkrótce

Andrzej Banaś

(z tomiku  „ Inaczej”, Kraków 2015) fot. B. Kucharek

fot. B. Kucharek

fot: B. Zimowski
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fot: B. Kucharek

Roman Wysogląd

fot. B. Kucharek

fot:  E. Skrzyszowska

W człowieku istnieje pewien rodzaj niedopowiedzenia. I dobrze, 
ponieważ bez niego wszystko, czego dotykamy i z czym mamy 
do czynienia nagle nabiera innego znaczenia niż ma dzisiaj.
Inaczej było z Jerzym. Wszystko, czego dotykał natychmiast 
zaczynało żyć własnym życiem, któremu tylko On potrafił jakby 

nadać inny sens. Szalenie trudno jest mi dzisiaj podawać konkrety, ale prosta wydawałoby 
się sprawa, jaką jest siedzenie w kawiarni, picie kawy i dyskutowanie niby o niczym,           
w wydaniu Jerzego urastało do wydarzenia artystycznego.
Każde spotkanie z nim o dowolnej porze, po pewnych stereotypowych powiedzonkach, 
przemieniało się w dyskusję o sztuce, kiczu, przemijaniu, czy absolucie.
Nie było chwili by człowiek ten chociaż na chwilę zapomniał po co się urodził. I próbował 
nas przenieść na podobny, chociaż całkowicie indywidualny, sposób myślenia, postrzegania 
świata, czy chociażby patrzenia na nogi kobiet.
Było to późną jesienią końca lat siedemdziesiątych, kiedy nagle do stolika przy którym 
siedzieliśmy z Jerzym dosiadł się dość obskurnie wyglądający mężczyzna w sile wieku i 
zażądał od Jerzego wygłoszenia absolutnej prawdy. O wszystkim, ponieważ, według niego, 
tylko pan Skarżyński musiał ją znać.
Lekko zdumiony Jerzy zapytał niby dlaczego akurat to on ma znać odpowiedź na tak 
skomplikowane pytanie.
Ponieważ pan jako wybitny artysta każdego dnia ociera się o absolut - brzmiała odpowiedź. 
Jerzy uśmiechnął się: jedyne, o co się ocieram, to tłok w tramwajach, plus nie dająca się 
zrozumieć polityka kierownictwa telewizji pokazującej wyłącznie filmy nie do oglądania.
Kiedy zostaliśmy sami dodał: niektórym ludziom wydaje się, że akurat JA wiem wszystko, 
gdy prawda brzmi, nie wiem nic, 
albo prawie nic, i zapamiętaj - tutaj 
dotknął mojej ręki - nie mam 
najmniejszego zamiaru wiedzieć 
cokolwiek
Później wyszliśmy na zalany 
deszczem Rynek. Gołębie płynęły   
w jedną stronę, śmieci w drugą, 
ludzie w trzecią.
Tak wyglądała rzeczywistość, niby 
to nazywana sprawdzalną.

Skarżyński według Wysogląda (1)

Pewien człowiek chce poznać 

prawdę absolutną.
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Poza ZVIS’em:

„Ze zmierzchem przychodzą pokusy”

Piwnica pod Baranami - czerwiec 2021

Wystawa prac Kazimierza Wiśniaka
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trasę na Zywiecczyznę.
Gmina Ujsoły, wielokrotna zwyciężczyni w dorocznym plebiscycie Radia Katowice na 
najlepszą gminę regionu może pochwalić się wieloma innym atrakcjami. Na szlakach 
gminy, w jej lasach (zajmują blisko 75 procent powierzchni gminy) można spotkać zarówno 
pieszych turystów, jak też rowerzystów, w zimie można brać udział w zawodach na 
skuterach śnieżnych, a w sierpniu – w jednym z najbardziej morderczych ultramaratonów  
Europie o nazwie Chudy Wawrzyniec (górskie trasy biegowe nawet do 100 km długości). 
Dla rowerzystów organizowany jest coroczny Road Maraton (trasa z Ujsół do słowackiej 
osady Nowot) i  trial rowery w miejscowym Geoparku. Powstały kilka lat temu GEOPARK 
w Glince, położony na terenie dawnego kamieniołomu to piękny kompleks turystyczny na 
który składają się: kąpieliska (w tym jedno długie na 110 m), ściany wspinaczkowe o 
różnym stopniu trudności, park linowy i miejsca do zawodów zręcznościowych (strzelanie z 
łuku i rzuty siekierkami do tarczy), ale najważniejszą atrakcją chyba jest rozpięta pomiędzy 
ścianami dawnego kamieniołomu (na wysokości 30 m, długa na 220 m)  słynna lina 
„tyrolka”, po której zapięty w specjalnej uprzęży śmiałek w ciągu kilkudziesięciu sekund 
przelatuje  z jednego, na drugi kraniec Geoparku. 
Piszący te słowa pomieszkuje wiele miesięcy w roku  w Złatnej, najstarszej wsi w gminie, 
gdzie rośnie najwyższe drzewo w Polsce – daglezja, o wysokości ponad  58 metrów (wyższe 
niż 30-kondygnacyjny wieżowiec), rosną tu wspaniałe grzyby i największe w Beskidach 
borówki (czarne jagody), wszędzie szumią potoki; rzeczka Bystra, na odcinku siedmiu 
kilometrów, nim dotrze do Ujsoły, zasilana jest przez kilkanaście górskich strumieni, w tym 
niektóre z wodami siarkowodorowymi, jak Śmierdzący Potok. We wsi znajduje się piękna 
stara XIX – wieczna leśniczówka, pozostałości huty szkła, liczne wodospady, a w okolicy 
różne ścieżki pieszo-rowerowe, jak np. „Rajśtyk Harnasi”, czy „Śmierdzący leń”(ta druga 
nazwa – od wspomnianego Śmierdzącego Potoku). Jeśli więc nie jesteś leniem odwiedź tego 
lata Beskid Żywiecki, bo warto. Piyknie Wos pytomy!

Gmina Ujsoły - fot. arhhiwum
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Żywiecczyzna, przez kilka wieków będąca najpierw 
królewszczyzną (starostwo żywieckie otrzymał  mi.n. w 
dzierżawę Stefan Czarniecki), potem własność 
Komorowskich, Wielopolskich, na koniec Habsburgów), 
opisywana była przez wielu tu przyjeżdżających, jako 
piękny region, z wspaniałymi górami, polanami i dolinami. 

Od czasów Kazimierza Jagiellończyka aż do roku 1972 stanowiła fragment woj. kra-
kowskiego, dzisiaj należy do śląskiego, choć silny jest tutaj sentyment do Małopolski i 
nadal krakowianka z krakowiakiem tańczą na etykietach piwa z Żywca. Krakusi teraz mniej 
chętnie jeżdżą na Żywiecczyznę; na 10 zapytanych w Zwisie, 2-3 osoby były w tym rejonie 
raz lub kilka razy, kolejne 2-3 osoby - dawno i przejazdem. A przecież do Żywca jest 
niewiele ponad 100 km i jedzie się krócej niż do Zakopanego. Beskid Żywiecki ciągnący się 
od Babiej Góry (1700 m) przez Pilsko (1500 m) po pasmo Wielkiej Raczy (ponad 1300 m) 
jest największym i najbardziej urokliwym pasmem beskidzkim w Polsce. Jednym z jego 
najładniejszych zakątków jest gmina Ujsoły, położona na terenie Żywieckiego Parku 
Krajobrazowego, gdzie rodzi się Ujsoła, tworząca w Rajczy z Rycerką główną rzekę 
regionu - Sołę. Nazwa Ujsoły jest dość stara, niektórzy uważają, że nadali ją osadnicy 
wołoscy, zasiedlający te tereny od XIV wieku, którzy widząc wielki potok, właściwie rzekę, 
nadali jej nazwę Uj-Sol, czyli wielka Soła.
Ujsoły są jednym z miejsc, gdzie w czasie corocznego Tygodnia Kultury Beskidzkiej 
(przełom lipca i sierpnia), w miejscowym amfiteatrze odbywają się występy krajowych i 
zagranicznych zespołów góralskich. Na zakończenie Tygodnia (początek sierpnia), zwykle 
w pierwszą niedzielę sierpnia, kiedy zapada zmierzch, nad brzegiem potoku Bystra, obok 
amfiteatru zaczyna płonąc wysoka na kilkadziesiąt metrów HUDA, drewniana konstrukcja 
wypełniona gałęziami drzew iglastych. Kiedyś ten obyczaj kultywowano w całej gminie, na 
różnych groniach młodzi górale tworzyli takie konstrukcje hudowe  i palili je właśnie w 
dniu św. Wawrzyńca.
Kultywowanie i przywiązanie do tradycji wyraźnie w tej gminie widać. Gwarą góralską 
mówią nie tylko starzy mieszkańcy gminy, jej znajomość pokazują także młodzi, w wi-
dowiskach teatralnych i piosenkach śpiewanych na koncertach lokalnych zespołów 
ludowych. Gwarą pięknie mówi wieloletni wójt gminy Tadeusz Piętka, m.in. na otwarciu 
wspomnianego Tygodnia w Ujsołach, czy Bacowskiego Zwyku w Soblówce, imprezy 
folklorystycznej organizowanej na początek wypasu owiec. Lokalne tradycje wypasu 
wspiera od lat baca Tadeusz Szczechowicz z Ratułowa na Podhalu, który od lat pasie tu 
kierdel, liczący kilkaset owiec, a jego stado na własnych nogach pokonuje sześciodniową 

fot. B. Kucharek

Zbigniew Bajka

UJSOŁY
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Marek Michalak
Droga do raju cz. 40

W ubiegłym roku św. Mikołaj spotkał mnie 8 grudnia i 
wręczył mi za to, że się trochę spóźnił, voucher do 
„SHERATON-SPA”, na koszt państwa. Tak nazwałem to 
miejsce, gdzie miałem spędzić kilka miesięcy, w izolacji od 
świata z dwoma krótkimi wypadami do domu.
Dobre i to biorąc pod uwagę pandemię i zakaz kontaktu z 
bliskimi. Kuchnia i owszem urozmaicona
i smaczna. Personel w każdej chwili do dyspozycji pacjentów. Serwis medyczny 
nienaganny, ale wymagający. Dostarczał mi regularnie prezenty, aż do początków maja. 
Podczas tych pięciu miesięcy ani razu nie zapomnieli o dawkach chemii i naświetlaniu. 
Oczywiście soczyste dawki kroplówki i różne tam drażetki, też musiały być po drodze.To 
był mój pierwszy w życiu pobyt w szpitalu. Całe życie przecież gram jazz i nie ma tu miejsca 
na L4. Aż tu nagle pandemia.
Grania brak, za to nowotwór tak się uaktywnił, że nie było sensu czekać. Trzeba było szybko
byka – raka wziąć za rogi. Wierzę, że ta walka mimo straty prawie dwudziestu kilogramów 

opłaciła się. Nie wiem jaki będzie werdykt. Tę 
historię muszę oddać do gazetki Zvisowej 
jeszcze w czerwcu. Wyniki tomografu będą 
dopiero w lipcu. Trochę nerwowego czekania, 
ale wierzę, że wiara czyni cuda.
Mam dość w odróżnieniu od Maliny 
całodobowych miesiącami spoglądań przez 
okno mojego „apartamentu” na Planty 
krakowskie, tylko na Plac Sikorskiego z 
fragmentem Rynku Głównego w tle.
Oby to było jedno z tych niechcianych 
wspomnień podczas próby dotarcia do raju.

fot. B. Kucharek

Droga do raju przez... Sheraton-SPA

Autor przypięty do mikołajowych prezentów.
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IV SAMOTNA WYPRAWA W BIESZCZADY 

CZERWIEC 2021 fot. B. Kucharek
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kuchnia węgierska. Wystąpił tu również jazzowy zespół Hot Jazz Band, który od początku 

(1985) prowadzi Tamas Benyei. Zespół, który gra muzyke 20-tych i 30-tych lat, był 

wzmocniony o muzyków z Wyszegradskiej grupy: ze Słowacji piosenkarka Janka 

Dekanková i pianista Ladislav Fančovič, z Republiki Czeskiej Jan Veverka i z Polski Jarek 

Kaczmarczyk. Wspaniałą atmosferę uzupełniła kuchnia węgierska i producenci ludowych 

produktów z drewna. Zasmakować można było różne jadła poczynając gulaszem, 

barackpalinka i wina węgierskie uzupełniały dania. Dni czy tygodnie nam bliskich kultur 

pokazują wzajemną bliskość jak i różnorodność. Żeby lepiej zrozumieć jeden drugiego. Są 

potrzebne jak sól. A wiadomo, że sól jest cenniejsza niż  złoto.

Dostojnemu Jubilatowi                            

moc najserdeczniejszych życzeń urodzinowych, 

składa Redakcja Gazetki Vis a Vis

Leszek Długosz - 80 lat !!!
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Ladislav Volko

Liścik z Bratysławy nr. 80

fot: N. Pazdej

Gorąco jak w piekle. Prawdę mówiąc nie było mnie tam 

jeszcze – ale tak się mówi. I tak kto może, ucieka do lasu 

lub nad wodę. Ulubionym miejscem w Bratysławie są 

Zlaté piesky, sportowo – rekreacyjny areał, sztuczne 

jezioro o szerokości 400 m, 52 ha, 30 m głebokośći. Jest 

tutaj mnóstwo restauracji, pubów, możliwość relaksu w 

wodnych sportach, różne zabawki dla dzieci, Jest tutaj 

znany auto-camping, ulubione mejsce Polaków i turystów z całej Europy. Ludzi, od samego 

rana, jak mrówek... Pod wieczór, w mieście kultura i sztuka, daje znać o sobie. Mnóstwo 

wystaw, w tym również na zewnątrz w przestrzeni miejskiej. We wspaniałej galerii 

Nedbalka w centrum Starego miasta miało miejsce otwarcie wystawy Viera Kraicová – 

Obrazy 1962-1994. Autorka Viera Kraicová (1920 – 2012) należy do wybitnych 

predstawicieli malarstwa i ilustracji, jak również abstrakcyjnego i eksperymentalnego 

malarstwa. Galeria Nedbalka jest znana z wydawania katalogów w formie książki. Tym 

razem autorem i kuratorem wystawy była młoda kurator Miroslava Urbanová. W dniach 13. 

– 20. 6. 2021 zorganizowano już 7 Tydzień Kultury Węgierskiej p.t. Więcej niż sąsiad. 

Bogaty program od muzyki poważnej poczynając.  Na otwarcie Tamás Szarka przedstawił 

w Dóme św. Marcina swoją mszę Missa Missio. W ramach Roku B. Bartóka Teatr Radnóti 

Sziház z Budapesztu przedstawił w Pałacu Primacialnym muzyczne przedstawienie Viva 

Bartók!  Światowej sławy kompozytor i pianista Béla Bartók (1881 – 1945) jest również 

jednym z przekursorów etnomuzykologii. Młode lata spędżił wraz z rodzicami w Bra-

tysławie. Na Słowację powrócił żeby zbierać i nagrywać autentyczny folklor słowacki        

w latach 1906 – 1918. Jest to jedyny w swoim rodzaju zbiór – zapisał 3078 melodii i dalsze 

przepisał z fonogramów Mártona Vikára i Zoltána Kodalya. Cały opracowany zbiór w czte-

rech tomach oddal Macierzy Słowackiej. Pierwszy raz się ukazały dopiero:  I. tom w 1959, 

II. tom w 1970 i III. tom w 2007. W 2019 wydano cały zbiór na nowo w nowej redakcji Alicji 

i Oskara Elschekowych. Czwarty tom jest w przygotowaniu. W ramach tygodnia odbyło się 

również otwarcie wystawy w Galerii Z, klasyka węgierskiego konstruktywizmu i 

konkretyzmu Tomása Konoka (1930 – 2020) p. t. Metamorfozy kresek i alfabeta. Galeria Z 

należy do wybytnych galerii, ktorą założył 28. 3. 1996 i prowadzi świetny artysta Viktor 

Hulík. Mieści się w Pałacu Zichy w Starym mieście. Z Tygodnia Kultury Węgierskiej należy 

również zaznaczyć wystawę w Muzeum kultury Węgrów na Słowacji p.t. Franz Lehár – 

komarňanski król operetky. Nadal istnieje spór o pochodzenie Lehára – czy był Słowakiem 

czy Węgrem. Na Placu Hviezdoslawa odbywały się koncerty i prezentowana była wspaniała 
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Andrzej Wyrobiec

Mówisz Kraków, a wszyscy widzą Wawel, Rynek i wieże kościoła Mariackiego. Ale klimat 

naszego Miasta, poza niekwestionowanymi walorami architektury, tworzyli i tworzą 

nietuzinkowi ludzie. I właśnie o ludziach, czasami szalenie ekscentrycznych, by nie 

powiedzieć zwariowanych, traktuje najnowszy spektakl Teatru Bagatela.

Tytułowy Pensjonat mieści się w Krakowie pod bardzo konkretnym adresem. I tak jak w 

powiedzeniu, że wszystkie drogi prowadzą do Rzymu, wydaje się, że i tutaj drogi 

wszystkich prowadzą na Floriańską 53. U Bielańskiego spotkać można m. in. pisarkę w 

pretensjach, młodego człowieka marzącego o aktorstwie, zapobiegliwą matkę szukającą 

narzeczonego dla córki, opieszałego boya hotelowego, nerwowego majora i miłego, choć 

naiwnego prowincjusza poszukującego podniecających miejskich atrakcji. W tym miejscu 

spieszę donieść, by uspokoić PT Czytelników, że sztuka nie powstała na podstawie 

obserwacji klientów uroczej cukierenki Vis-a-Vis, ale w 1890 roku w Niemczech i nosiła 

tytuł „Pension Scholler”. Na potrzeby polskiego teatru zaadaptowali ją, przetłumaczyli i 

przenieśli w realia c.k. Krakowa Herbert Kaluza i Marek Gierszał, który ten spektakl 

również wyreżyserował.

„Pensjonat Pana Bielańskiego” to komedia, 

jakiej nie było. Nie tylko dlatego, że z ogromnym 

przymrużeniem oka prezentuje krakowskie (i 

przyjezdne) osobliwe osobistości, ale i dlatego, 

że ich nie ocenia, poprzestając na ich 

przedstawieniu. Barwne postaci, choć okropnie 

próżne, są sympatyczne i pełne uroku. Może ich 

znacie? Reżyser umawia się z widzami, że to 

Kraków z mniej więcej 1910 roku. Syte i 

przyjemnie otwarte na kochanych przez siebie 

dziwaków Miasto. Ogromnym walorem naszego 

spektaklu, poza kreacjami aktorskimi, jest jego 

„bogata wystawa”, jakby powiedział recenzent z 

czasów, w których lokuje się ten spektakl. To 

teatralne „bogactwo” jest nie tylko plastycznie 

estetyczne, ale i dowcipne. Dotyczy to zarówno 

scenografii, której autorką jest Katarzyna 

Wójtowicz jak i bajecznych, wielokrotnie 

„Pensjonat Pana Bielańskiego”, 
czyli Kraków jak malowany. Komedia, jakiej nie było!

fot: P. Wiercichowska
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zmienianych kostiumów, za które odpowiada Hanna Sybilski. Prawie żywy bażant w postaci 

przesadzonego nakrycia głowy Haliny Bodziewicz (Anna Rokita), absolutnie 

niefunkcjonalne, ale zalotne pączki zdobiące suknie pisarki baronowej Sołowiejczyk 

(Magdalena Walach), wielopiętrowa koafiura Amalii Tołbaczewskiej (Aleksandra 

Godlewska), niech będą dodatkową zachętą dla PT Czytelników, by zobaczyć jak pięknie się 

noszą nasze Aktorki. Wystylizowany na Franciszka Józefa Dariusz Starczewski, czy last but 

not least, grający brawurowo główną rolę Krzysztof Bochenek, dorównują swoimi 

ekscentrycznymi strojami damom. A przecież nie wymieniłem wszystkich.

Pracujemy w Teatrze pełną parą przez całe wakacje. Gramy nasze najnowsze produkcje, 

czyli „Pensjonat”, „Bagatela śpiewa” Krzysztofa Materny i „Rewizora” Mikołaja 

Grabowskiego. Gramy też sprawdzone farsy Bagateli. Przyjdźcie do nas. Ze Zwisu to 

naprawdę niedaleko. Zapraszam – Andrzej Wyrobiec

Od godziny spogląda Adam z zachwytem na Ewę kołyszącą 
się w hamaku i gubi się w domysłach: czy rozumie, czy nie. 
Lekka, zwiewna, idealnie piękna (dopiero obleśny Rubens 
schrzani jej wizerunek), nie do uwierzenia, że wyrzeźbiona 
niezgrabnymi paluchami boskich rąk z materiału tak prymitywnego i do niczego 
niezdatnego, jak jego żebro. Zamyślił się. Omiótł niewidzącym wzrokiem otaczające ich 
domostwo palmy obwieszone rajskimi owocami i znowu jego wzrok wtopił się w 
porcelanowe pośladki leżącej na boku Ewy, jego kobiety. Nie znał, co prawda jeszcze 
poczucia własności, ale jakieś intuicje wypełniały już jego umysł, pozbawiony dyscypliny 
logicznej.  Pod wpływem tych myśli Ewa przebudziła się. Nieco jeszcze senna spojrzała na 
Adama i zobaczyła jego myśli. Uśmiechnęła się, zakołysała powabnie:
- Wiem, że wszystko już wiem - powtórzyła szeptem myśli Adama i lico jej spochmurniało. 
Zamyśliła się nad ciężkim losem wszystkich filozofów świata, którzy będą w tysiącach 
wariantów i na milionach stron traktatów objaśniać to zdanie, nieodmiennie kończąc myślą 
pewnego pijaczyny i sofisty z Aten:
  - Wiem, że nic nie wiem. 
Tak to jest, tak to będzie, westchnęła Ewa, gdy na początku było słowo.
A wystarczyłby uśmiech.

  Adam i Ewa

fot. B. Kucharek

Andrzej Pacuła 



26  │vis a vis | lipiec sierpień 2021

Zasłyszane lewym uchem, 

     czyli kronika towarzyska:
Wieści ze Zwisu i  okolic zasłyszane przez 
Nadredaktora  B. K.

No i powoli wracamy do normalności.Nasz ogródeczek przy Bistro „Vis a Vis” powoli
się zapełnia. Pojawiają się stare twarze. Średnia wieku osób zasiadających  przy stolikach 
powoduje, że  nasz ogródeczek stał się najbezpieczniejszym miejscem w Rynku ponad 
80% bywalców została  zaszczepiona (średnia państwa ok.30%).

Objawiła nam się „Nocna zmiana” - prawie bez strat własnych. Prawie-brak  chłopa 
W.W.

Nasz przedstawiciel w  stolycy nadal w  wielkiej formie. Ostatnio w Pendolino łączącym
nową i starą stolicę „molestował” posła Arkadiusza M. Kolejna „ofiara „– marszałek 
Ryszard T.  by uniknąć bliskiego spotkania z W.M.  Zmienił godziny wyjazdu z W-wy.
Panie marszałku radzimy się przygotować , spotkanie z przedstawicielem naszego
bistro jest nieuniknione!

Spóźnione bo spóźnione ale wreszcie przyleciały z Egiptu zwisowe „ptaki”.

Znany krakowski  (i nie tylko) skrzypek Zbigniew Paleta po sukcesach w „Bagateli”
wyjechał na zasłużony wypoczynek do Barcelony.

Po uzyskaniu wszystkich niezbędnych szczepień „Nadredaktor” zorganizował w  czerw-
cu IV Samotną Wyprawę w Bieszczady. Konkluzja  po wyprawie: ludzie w Bieszczadach 
nadal serdeczni ale drzew jakby ubyło.

Do  „Zvisu” zawitał dawno nie widziany Marian Pawlik, lutnik, współzałożyciel 
legendarnego zespołu  „Dżamble”. Ostatnie takie miejsce w Krakowie gdzie jeszcze 
można spotkać parę sławnych postaci.

Po długiej nieobecności  powrócił do „Zvisu” i „Harris Piano Jazz Bar” Marek Michalak-
puzonista i kompozytor, członek zespołu Jazz Band Ball Orchestra, współzałożyciel
zespołu Old Metropolitan Band. Marku! Witamy!

Fundusz gazetkowy wsparli: Andrzej D. (50), Jerzy Z. (100), Wojciech R. (30), 
Jerzy F. (50), Romuald K. (50). Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy.   

Po królewskim Krakowie
kroczę dziarsko i dumnie:
niech się miasto nie dowie
jakie dziadostwo u mnie.

 Jan Sitko
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