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JEDYNA  NIEZALEŻNA   GAZETKA  W  KRAJU

fot: B. Zimowski
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JESIENNA DZIEWCZYNA

fot. B. Kucharek
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Andrzej Sikorowski

OKNO NA PLANTY (110)

fot: B. Zimowski 

India u drzwi. 

Dziękując za współpracę - nie ważne jaką - wszak od 

polityki trzymamy się z daleka, minister spraw 

zagranicznych niejaki Rau wyraził swą wdzięczność 

między innymi Gruzji, Turcji i Indii!!! Czyli według 

faceta, który zajmuje się naszymi kontaktami ze 

światem, azjatyckie mocarstwo to nie Indie, tylko India. 

Wysłuchałem tego lapsusu i czekałem aż w 

wieczornych doniesieniach polecą wióry z notabla. 

Cisza. Widać naszym żurnalistom taka wpadka nie wadzi albo sami taką by zaliczyli. Ale za 

incydentem, który wielu uzna za błahostkę niewartą komentarza idzie w ślad refleksja 

ponura. Bo jeśli niedouczony i to w swojej dziedzinie jest ktoś ze szczytów czyli z elit, to 

czego mam spodziewać się po szeregowym obywatelu? Takim niestety szeregowym 

obywatelem jest polski nauczyciel. Czy każdy ma podstawowe braki? Zapewne nie i może 

Ci lepiej przygotowani i odważni powiedzą dzieciom by jednak przeczytały Świetlickiego i 

nie sięgały po "dzieła" papieża. Może w drugiej klasie podstawówki nauczą śpiewać o 

kwiatkach, ptaszkach, szumiącym lesie i wzburzonym morzu miast bezmyślnie ryczeć o 

ułanach pod okienkiem i Pierwszej Brygadzie. Piszę to z nadzieją dla przyszłości swojej 

wnuczki, która właśnie rozpoczęła kolejny rok edukacji. A co to takiego ta edukacja? 

   Najwybitniejszy trębacz wśród 
prawników i chyba jedyny prawnik 
wśród jazzmanów. W 1973 roku powołał 
do życia zespół o wdzięcznej nazwie 
„Marchewka i Jego Buraki”, który 
szybko zmienił nazwę na Beale Street 
Band. Występował z tą formacją w 
rozmaitych składach do końca. Miał też 
piękną i mądrą suczkę (owczarek 
niemiecki), która zawsze była trzeźwa.  

 Andrzej Marchewka
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Adam Kawa

fot. B. Kucharek

Sonety wieków ciemnych

Zamiast ofiary kropla bólu bogom, 
by oddech bogów był oddechem źródła, 
by przemawiała głosem bogów dziupla, 
gdy bydło w rzeźni tylko krwistą trwogą.

Jak w sen wchodzili w mitów czas i kosmos. 
Powtarza mity echo jak kukułka,
 w spróchniałej dziupli siwy drzemie upal, 
ścierwo na haku plonie krwi pożogą.

Ten stary człowiek przez czas zapomniany 
swe przeznaczenie dźwiga niczym wiarę 
i przeszłość, która uwiera jak kamyk

w bucie, a pamięć - uwiera jak kamień, 
szuka człowieka co włoży obola 
pod martwy język, by w sonecie skonać.

W mroczne krainy sonetu prowadzisz, 
do miejsc i czasów, gdy z bogami człowiek 
dzielił się chlebem i dzielił się słowem, 
poznawał siebie poprzez bogów wady.

Wszechświat objaśniał filozofii cadyk. 
Drzewa idei obrastały w słoje, 
pies obsikiwal subtelną woń pojęć 
i na agorze demagogii zadek.

Wschód wschodził. Drżący gwiazd na niebie piasek, 
w piaskach pustyni ziarnko trwogi człowiek, 
ziarnko rozpaczy, krzak w ogniu, mesjasze,

w poprzek logiki niepojęte, nowe...
Cień dawnych bogów wiatr pogłaska czasem. 
Sam pośród cieni. Ziarnem bólu sonet.

II

III
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Andrzej Matusiak
MÓJ DAWNY KRAKÓW 

MIASTO, LUDZIE, WYDARZENIA
na starej pocztówce i fotografii 
oraz wspomnieniach”  (100) 

Utworzenie w 1930 r. na Wawelu placówki muzealnej pod 
nazwą Państwowych Zbiorów Sztuki, uczyniło w okresie 
międzywojennym z  królewskiego zamku najważniejsze 
narodowe muzeum, symbol naszej państwowości i 
polskiego patriotyzmu, miejsce wręcz święte i wraz z 

katedrą wawelską, cel narodowego swoistego  pielgrzymowania dla każdego Polaka – i 
takim pozostaje do dzisiaj. Ekspozycja wawelska była i jest stale wzbogacana i powiększana 
o nowe elementy. Z myślą  o niej, już w 1882 r. Jan Matejko przekazał  obraz „Hołd 
pruski”, który ze względu na swój duży rozmiar, jako depozyt wisi w Sukiennicach w 
Galerii Malarstwa XIX w. Muzeum Narodowego. Najcenniejszą częścią ekspozycji jest 
kolekcja arrasów Zygmunta Augusta, których ostatecznie do 1928 r. z ZSRR odzyskano 
132 sztuki.  18 maja 1935 r. na Wawelu  odbył się pogrzeb marszałka Józefa 
Piłsudskiego, będący największą patriotyczną manifestacją Polaków w okresie 
międzywojennym. Przewidując  zbliżającą się II wojnę światową, przygotowano do 
wywózki najcenniejsze wawelskie zbiory. Po jej wybuchu, już 3 września 1939r. 
ewakuowano arrasy Wisłą do Sandomierza i na wschód do Rumunii, a następnie przez 
Francję, Wielką Brytanię, by w lipcu 1940 r. częściowo uszkodzone ewakuacją, znalazły się 
w  Kanadzie. Wojska niemieckie zajęły Kraków 6 września 1939 r., a już 26 października 
1939 r. Hitler na okupowanych polskich ziemiach nie włączonych do Rzeszy, stworzył 
Generalne Gubernatorstwo ze stolicą w Krakowie. Gubernatorem mianował Hansa 
Franka, który 7 listopada 1939 r. wprowadził się z rodziną na Wawel do apartamentów 
prezydenckich. Zapisał się w historii eksterminacją ludności polskiej i żydowskiej jak i 
grabieżą naszych dóbr kultury i sztuki. Po ucieczce z Krakowa na początku stycznia 1945 r 
przed wojskami radzieckimi, został aresztowany w Bawarii przez  Amerykanów. Skazany w 
procesie norymberskim na karę śmierci i 
powieszony. W 1940 r. w miejsce budynku 
dawniejszych kuchni królewskich, 
późniejszego austriackiego lazaretu i 
zrujnowanych stajni-wozowni, wy-
budowano dwuskrzydłową siedzibę 
Generalnego Gubernatorstwa - na zdjęciu. 
Od  1945 r. w tym gmachu znalazła swoje 
miejsce Dyrekcja Zamku Królewskiego 
na Wawelu, pracownie konserwatorskie i 
naukowe, a w podziemiach wystawa 
„Wawel zaginiony”. Niemcy również  w 

Artykuł Jubileuszowy nr 100 !!!  Wawel  cz.10

fot. B. Zimowski

fot. Autora
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Krak wg 
Walery Eljasz-Radzikowski

1940 r. przebudowali Bramę Bernardyńską – na zdjęciu, 
zbudowaną przez Austriaków w 1853r. z mostem 
zwodzonym. Po okupacji  niemieckiej, dyrektorem 
odnowienia zamku ponownie został w 1945 i 1946 r. prof. 
Adolf Szyszko-Bohusz, a później m.in. prof. Witold 
Minkiewicz w latach 1947-1951 i prof. Alfred 
Majewski w l. 1951-1983. Pod ich kierownictwem 
przywrócono zamkowi i wnętrzom zabytkowy wygląd.  
W 1945 r. Zamek Królewski na Wawelu został 
samodzielnym muzeum, którego dyrektorem do 1951 r. 
był prof. Tadeusz Mańkowski, następnie prof. Jerzy 
Szablowski w l. 1952-1989, prof. Jan Ostrowski w l. 
1989-2020 i obecnie prof. Andrzej Betlej. Po 1945 r. w 
gmachu dawnego austriackiego szpitala, znajdowały się 
apartamenty prezydenta Rzeczypospolitej, a później 
Urzędu Rady Ministrów. W 1995 r. po pracach 

remontowych umieszczono tutaj Centrum Wystawowo-Konferencyjne,  pracownie 
konserwacyjne i mieszkania pracowników – na zdjęciu. W 1946 r. na zachodniej stronie 
wzgórza, po wyburzeniu  starego po austriackiego domu rekonwalescentów-weteranów 
wojennych, domków wikariuszy katedralnych i muru obronnego, wybudowano budynek 
administracji zamku na potrzeby biur, pracowni i archiwum. Później odrestaurowano mur 
południowy z trzema basztami oraz wyeksponowano fundamenty kościołów świętego 
Jerzego, świętego Michała i domu Borka.             
W styczniu 1961 r. po wieloletnich staraniach 
powróciły  do Polski z Kanady wawelskie arrasy, 
ponownie stając się najatrakcyjniejszą częścią 
wawelskich zbiorów.  Wielką ofiarodawczynią  
była Karolina Lanckorońska  historyk sztuki, 
która w 1994 r. i 2000 r. przekazała  ok. 600 
eksponatów m.in. obrazy włoskich mistrzów 
renesansu od XIV do XVI w. listy i rysunki Jacka 
Malczewskiego, ceramikę i starodruki. Pod koniec 
XX w. zamek przeszedł znaczną  renowacje, a w 
2005 r. odtworzono Ogrody Królewskie. Obecnie 
Zamek Królewski na Wawelu udostępnia ekspozycje :  Reprezentacyjne Komnaty 
Królewskie,  Skarbiec Koronny i Zbrojownię,  Sztukę Wschodu z Namiotami 
tureckimi, Wawel Zaginiony, Wawel Odzyskany, Ogrody Królewskie. A więc po tej 
wawelskiej opowiastce, pora ponownie wybrać się na zwiedzanie Wawelu.          .

PS. Wielce Szanowni Czytelnicy - moje historyzujące, ilustrowane opowiastki o Krakowie z 
różnych czasów, dobiegły do jubileuszowego numeru 100. Pierwszy artykulik z dwoma 
widokówkami z ok. 1910 r. przedstawiającymi Planty z sadzawką i mostkiem, ukazał się w 
numerze Vis a Vis z kwietnia 2012 r., czyli ponad 9 lat temu. Póki co mam nadzieję jeszcze 
popisać trochę tych krakowskich historyjek z ilustracjami, przy Waszej wyrozumiałości dla 
moich poczynań . A teraz mały toaścik i do kolejnego artykuliku rozpoczynającego 2gą 
„setkę”. Autor

fot. Autora

fot. Autora
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fot. B. Kucharek

Jerzy Antkowiak

Zaczynają się w moim życiorysie fascynacje specyficznym 
zapachem kulis TEATRU po odsłonięciu, czy podniesieniu 
kurtyny. Tas chwila tak magiczna, że do dzisiaj, kiedym stary 
przeżywam tamte emocje. Jest rok 1950 ubiegłego wieku, za trzy lata będę zdawał maturę, 
czuję się już teatromanem pełną gębą, w czasie okupacji w gadzinówkach czytałem 
wyłącznie repertuar warszawskich KIN i TEATRÓW, w wieku lat siedmiu lub ośmiu 
wymusiłem na mamie kino, potem poranek w kawiarni z tańcem artystycznym i w 
TEATRZE POLSKIM w Warszawie na operetce Lehara KRAINA UŚMIECHU, kiedy 
kurtyna poszła w górę, a ja myślałem, że wszyscy jedziemy w dół, to się z emocji w te welury 
lekko posikałem. W kinie to była TRĘDOWATA z Elżbietą Barszczewską, wszyscy płakali, 
nic nie mogłem pojąć, dlaczego...    To emocje okupacyjne, a po wojnie ukulturalniały 
prowincję TEATRY OBJAZDOWE, a do OPERY się jeździło zbiorowo, czego nie 
cierpiałem, więc kiedy doczytałem się w GŁOSIE WIELKOPOLSKIM, do którego wysyła-
łem moje wierszyki (panie Boże daruj), że TEATR POLSKI w POZNANIU przygotowuje 
HAMLETA i w tym HAMLECIE będzie żywy DUCH na scenie - postanowiłem wziąć 
sprawę wyjazdu do teatru w swoje ręce. Plan miałem ambitny - będę uciekał z domu, z 
WOLSZTYNA do POZNANIA (70 km), zasłaniając sie przeciągającymi się w głęboka noc 
zebraniami kółka ministrantów. Mój kochany TATA doskonale wiedział o moich 
teatralnych, kinowych i operowych fanaberiach i nie wypatrywał mnie pod salką 
katechetyczną, tylko na peronie dworca wolsztyńskiego o wpół do pierwszej w nocy z 
potężnym pasiskiem w dłoniach, po Bożemu. A że wracałem w takim uniesieniu, 
zachwycie, niemalże „w omdleniu”, no i z HAMLETA i to z HAMLETA z cienkim jak 
niteczka HANUSZKIEWICZEM, mówiącym SZEKSPIRA głębokim barytonem – to, co 
wobec DUCHA, który mną potężnie wstrząsnął mógł znaczyć pasek i zagniewana ojcowska 
mina. Niech, zatem po szekspirowsku zabrzmi słynne, kończące spektakl: „RESZTA JEST 
MILCZENIEM”. TATA parę tygodni później kupił mi TRAGEDIE Wiliama Szekspira, a 
poznański TEATR POLSKI stał się najbardziej tajemniczym symbolem WSZYSTKICH 
TEATRÓW  ŚWIATA, a jego (tego TEATRU) filigranowe proporcje były „szyte” na miarę 
mojego piętnastoletniego rozumku. Oczywiście uciekłem z domu jeszcze dwa razy do 
„mojego teatru mojego Hamleta”, chciałem być sam na widowni w tej pięknej bombonierce, 
ale po „trzecim Hamleci” nastąpiło zdecydowane, tupnięcie, TATA powiedział grubym 
głosem - D O S Y Ć…

TEATR NOWY miał wtedy dwie sceny, jedna „normalna” i druga, być może dobrze 
pamiętam, lub nie, nazywała się KOMEDIA MUZYCZNA, jesteśmy na radzieckiej 
wydmuszce, komedyjce TU MÓWI TAJMYR - będziemy tu bywać powiada TATA. 
Bywałem, a jakże by inaczej i później, kiedy NOWY był zupełnie nowy, ale wracajmy do 

CUD nad WARTĄ, HAMLET, 
FORTYNBRAS,  OFELIA               

w POZNANIU, HANUSZKIEWICZ   
na SCENIE, piętnastoletni autor 
felietonu na WIDOWNII TEATRU 
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POLSKIEGO, a tam szykują BALLADYNĘ z IRENĄ MAŚLIŃSKĄ, będąc u cioci w 
Kargowej poznam później tę wspaniałą aktorkę z córką, dużo młodsza ode mnie panienką. 
To moje złote lata dziecięco chłopięcej miłości do teatru i tak już zostanie na zawsze. Jestem 
na BALLDYNIE, KIRKOR groźny, ale pamiętam, że mnie zauroczyła SKIERKA - 
MANUELA KIERNIKÓWNA i to niezwykle brzmiące nazwisko i jeszcze bardziej, 
romantyczne imię było magią, esencją moich fascynacji. ALINĘ z dzbanem pełnym, no 
właśnie, czego? Malin czy jagód, jednak malin, namalowałem, kiedy próbowałem zdać 
egzamin do wrocławskiej PWSSP, dzięki poznańskiej ALINIE, SKIERCE i 
BALLADYNIE zdałem ten egzamin, a knociłem niestety „niemożebnie”, zapewne jakieś 
dobre duszki teatralne zrobiły kawał dobrej roboty. Wszystko pięknie się toczy, egzamin na 
studia zdam dopiero w 53 roku, ale szorstki, piękny, ascetyczny teatr elżbietański Wilama 
Horzycy, mimo, że były później inne HAMLETY i czasem tylko hamleciki tkwi we mnie do 
dzisiaj, ciekawe ilu nas jeszcze zostało, świadków tego niezwykłego poznańskiego CUDU 
nad WARTĄ. WILIAM i WILAM, z takimi nazwiskami, czy może się przydarzyć coś 
równie pięknego TEATROWI z taką tradycją i taką datą narodzin 1875 i takim hasłem na 
frontonie: N A R Ó D   S O B I E. Ten spektakl Wilama Horzycy w mojej pamięci, jest czymś 
takim jak PERŁA  W  KORONIE tego pięknego, najstarszego polskiego teatru.

A zaś żółta suknia Zofii Rysiówny - OFELII, chyba atłas zdobiony perłami, przypomina mi 
się nieustannie. A w latach siedemdziesiątych, ub.w. w kolekcji MODY POLSKIEJ 
zaprojektowałem suknię wieczorową będącą skromnym hołdem dla aktorki i kostiumów 
JANA KOSIŃSKIEGO, był to żółto-złoty atłas z czarnym welurem, a nosiła to w pokazie 
kolekcji posagowa MARTA PRZYBORA, córka wielkiego STARSZEGO PANA – 
JEREMIEGO...  MODA - to też kawał innego, ale jednak teatru, tak myślę... 

I tu proszę moich, ciągle jeszcze cierpliwych czytelników następuje trzęsienie ziemi i nie 
jest to niestety „syndrom Hitchcocka” to nasz polski, wizjonerski jęk Wyspiańskiego: A TO 
POLSKA WŁAŚNIE. Grzebię w moich przepastnych czeluściach i znajduję: 
HANUSZKIEWICZ o samym sobie, hondach, drabinie i poznańskim HAMLECIE. Księga 
leżała 30 lat, w niej mnóstwo zdjęć, tekst zapewne przeleciany po łepkach, czuję, że 
otwieram PUSZKĘ PANDORY.

ADAM i ZOŚKA (tak mówi Adam), HAN i RYŚ (to mówię ja, felietonowy jarząbek)

to nie jest towarzystwo godne premierowej obsady, są „równiejsi” i to też doskonale znamy, 
żyło się w tamtych czasach to się wie. Czy zatem moje fascynacje legły w gruzach? Ależ 
skąd, jak, dlaczego? SZTUKI PIĘKNE sobie, a sztuki bardzo niepiękne i knowania sobie, 
zna to nie tylko BRAĆ ARTYSTYCZNA. Trzy razy widziałem HAMLETA - ADAMA i trzy 
razy złotą suknię ZOFII - OFELII, raz w BALLADYNIE SKIERKĘ – MANUELĘ, a 
DUCH OJCA nadal mnie głęboko porusza, to znak, że zapewne pan dziecinnieje, panie 
Jerzy... Wielki reformator teatru Wilam HORZYCA walcząc o 26. letniego Adama i jego 
HAMLETA przegrał tę walkę jak zawsze w tamtych latach z „egzekutywą”, a tak naprawię 
tą egzekutywą był nią nasz polski ELSYNOR. „HAMLET to ranny odyniec, albo jak pan 
woli żywy człowiek w trumnie ELSYNORU”.  To zdanie usłyszał młody aktor od 
rozjuszonego WILAMA. To nie zapowiadało grzecznego bawidamka i łagodnego KSIĘCIA 
DANII. „Najmłodszy Hamlet świata”, jak pisała pras, po swoim zadziornym księciu 
HAMLECIE pełnym namiętności, buntu, gniewu i wstrętu do rozpustnego dworu, Adam 
HANUSZKIEWICZ został najbardziej niegrzecznym chłopcem polskiego teatru. Pięknie o 
tym opowiadał w 1994 roku na moim wielkim benefisie, który zafundowały mi TARGI 
POZNAŃSKIE i PREZES STANISŁAW LASKOWSKI, a ja oprócz modelek, modeli i 
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Za zgodą  „Głosu  Pruszkowa”

tłumu gości zaprosiłem artystów, a GWIAZDĄ był... ADAM HANUSZKIEWICZ. Zrobił 
mi wspaniały finał czarnej kolekcji z „trupem” w kanapie, Dorota LULKA śpiewała LA 
BOHEMĘ, Antonina KOFTUNOW swoim mezzosopranem kazała mi PRZETAŃCZYĆ 
CAŁĄ NOC, a prezes LASKOWSKI mówił jak nie prezes, że jak słyszy szmery w szafie, to 
stara moda wychodzi z MODY…

Byłem w poznaniu na spotkaniu w TEATRZE POLSKIM i uległem silnemu wzruszeniu, 
kiedy MACIEJ NOWAK - dyrektor artystyczny pozwolił mi na chwilę zerknąć na 
widownię. Na scenie była próba CUDZOZIEMKI, zobaczyłem „swoje” lożę. Byłem także 
na TARGACH, czyli na trenie targowym bez TARGÓW, w stulcie bez obchodów 
STULECIA TARGÓW. JESZCZE NIGDY MÓJ POZNAŃ nie był taki smutny, chociaż jak 
zawsze PIĘKNY...     

P. S.

  Wszystkim, którzy mi pomogli przypomnieć moje poznańskie potyczki z modą, 

TARGAMI i TEATREM POLSKIM serdecznie dziękuję, panu Stefanowi DRA-

JEWSKIEMU dziennikarzowi, krytykowi i nie tylko dziękuję za spotkanie literackie. 

Stajence Pegaza, chociaż inna, a POZNANIOWI  za  to, że  JEST.

fot. J. Nogal

Hanuszkiewicz –

 Ja w Hamlecie na widowni w PGR
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Adam Komorowski

Dwaj Panowie na Rynku

fot. B. Kucharek

Na Rynku Głównym, są dwa pomniki: Adama 
Mickiewicza i Piotra Skrzyneckiego. Ten 
pierwszy, monumentalny, przedstawia poetę    
w pozycji stojącego wieszcza. Ten drugi, 
bardziej kameralny, nie podkreślający os-
tentacyjnie obecności, przedstawia Mistrza 
Piotra w pozycji siedzącej. 

 W czasach gdy wznoszono pomnik Mickiewicza wybuchła w Krakowie awantura. 
Mistrz Matejko, który miał sporo do powiedzenia, upierał się że pomnik musi przedstawić 
poetę w pozycji siedzącej. Mistrz Matejko uważał, że zasiadanie jest dowodem autorytetu. 
Zygmunt Stary, Batory, Stańczyk, Kopernik, a nawet Wielki Książe Witold (co prawda, na 
koniu) na jego obrazach siedzą i on sam siedzi na swoim pomniku na Plantach, obok 
Barbakanu.

 Matejki nie posłuchano zapewne z tego powodu, że prawo do pomników 
siedzących mają osoby w Krakowie zasiedziałe, a Mickiewicz w Krakowie  nigdy nie był. 
Jest faktem dość osobliwym, że nasz narodowy poeta, ustawodawca narodowej wyobraźni, 
poza krótkim pobytem w poznańskim, z ziemiami stanowiącymi obecnie Państwo Polskie, 
żadnych związków nie miał i ich nie znał.

 Istotne jest, że w Zwisie znajdujemy się w polu magnetycznym wytyczonym przez 
Mickiewicza i Skrzyneckiego, stojącego i siedzącego, uparty mesjanizm i łagodny 
sceptycyzm. Możemy sobie z tego nie zdawać sprawy ale nasze myśli podświadomie, 
nieustająco oscylują pomiędzy tymi dwoma biegunami. 

 Twórca pomnika Skrzyneckiego nawiązał dyskretnie do postaci Stańczyka z 
obrazu Matejki. Zawsze mnie kusiło aby, podobnie jak Stańczykowi, wsunąć mu do dłoni 
kaduceusz. Jak, na razie, Piwniczanie dbają o to aby trzymał kwiaty. U stóp Mickiewicza 
składane są kwiaty, Skrzyneckiemu wkładane są do dłoni. I to jest dobre, jak powiedziałby, 
nieodżałowanej pamięci stały bywalec Zwisu, Jurek Pilch.

 Pozostaje mieć tylko nadzieję, że w przestrzeni Rynku nie pojawi się pomnik 
kolejnej postaci, a jeśli, to wtedy gdy już w Zwisie zasiadać nie będziemy. Pozytywna 
energia wyzwalana przez obecność Mickiewicza i Skrzyneckiego, złagodzona tym, że 
dzielą ich Sukiennice, mogłaby ulec kontaminacji. Rzeźba Mitoraja jej nie narusza. Tak 
samo jak nasza obecność w magicznej przestrzeni Rynku.

Jesień piękną okładką się zaczyna… Redakcja dopieściła ojcowskie serce.         

Tak mało tych drobnych radości. Cieszmy się więc każdym promieniem słońca, 

kolorem spadających liści, poranną mgiełką. I czekajmy na babie lato, które 

napełnia serca nostalgią.  AD
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Galeria Vis a Vis:

Wystawa malarstwa Kazimierza Wiśniaka

 „Wiśniak w zVisie” - wrzesień 2021

Jest to już dziesiąta wystawa z naszych zbiorów poświęcona twórczości Kazimierza 
Wiśniaka. Ekspozycja ta jest tylko wycinkiem Jego ogromnych dokonań. Ze względu na 
szczupłość miejsca prezentujemy tylko 33 prace. W sumie można pokusić się o wskazanie 
czterech głównych grup tematycznych: teatralia, ilustracje książkowe, Lanckorona i 
oczywiście Piwnica pod Baranami. Trzeba też podkreślić, że jedna z prac dotyczy tego 
miejsca i obrazuje życie artystyczne Piwniczan w Vis á Vis.  Zdecydowana większość prac 
są to prezenty od Niego, robione spontaniczne bez okazji. I to cieszy najbardziej. Dla nas 
najistotniejsze są te prace skierowane bezpośrednio do nas i dla nas wykonane.
 Dla pełnej informacji o wystawie należy dodać, że najstarsza prezentowana praca 
powstała w 1953 roku, a najnowsza w lipcu 2021 roku, czyli dzieli je prawie 70 lat. 
Świadczy to o tym, że Artysta cały czas tworzy. To kilka etapów w Jego sztuce. Twórczość 
Kazimierza Wiśniaka też się zmieniała, różnice te są od razu zauważalne. Na tej ekspozycji 
jest kilka prac bardzo odbiegających od stylu, do jakiego nas przyzwyczaił - a przecież są 
Jego. Kilka prac nie było wcześniej sygnowanych. Specjalnie na tę okoliczność zostały 
podpisane i to tylko, dlatego aby nie było wątpliwości.
 Ten rok szczególnie motywuje do prezentacji twórczości Mistrza Kazimierza. 26 
maja 1956 roku zainaugurowała działalność Piwnica pod Baranami, której był 
współtwórcą, następnie 5 czerwca 1956 roku zorganizował tam wystawę siedmiu swoich 
prac. Był to pierwszy publiczny pokaz Jego twórczości. Mamy, więc podwójny jubileusz 
65-lecia.11 grudnia 2021 roku obchodzić będzie 90 urodziny. Jubileusze prowokują do 
wystawiania laurek, składania życzeń, wręczania jubilatom prezentów. Chcąc uczcić te 
wydarzenia podjęliśmy się przygotowania tej wystawy i wykonujemy ją z ogromną 
radością i traktujemy, jako prezent urodzinowy i hołd dla Artysty, a zarazem naszego 
Przyjaciela. Serdecznie też dziękujemy właścicielom Drink-baru Vis a Vis i panu Wojtkowi 
Morkowi za możliwość prezentowania prac Kazimierza Wiśniaka - również bywalca tego 
miejsca - w tym uroczym i barwnym zakątku Krakowa.

Maciej Rudy i Hieronim Sieński
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Zasłyszane lewym uchem, 

     czyli kronika towarzyska:

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

Z USA przybył i „nawiedził” Zwis Janusz Cichalewski, dziennikarz, prezenter i redaktor
telewizyjny. Autor i prowadzący znane programy telewizyjne:”Zwierzyniec”, „Jazz i 
Piosenka”, „Teleferie”. Życzymy masy  miłych wrażeń, wspomnień i spotkań.

Z przyjemnością „donosimy”, że felietony Andrzeja Sikorowskiego są drukowane
w zaprzyjaźnionym miesięczniku „Głos Pruszkowa”

12 września br. w Teatrze im. Słowackiego odbył się Wielki Jubileuszowy Koncert
p.t. „Nam to nic, przeczekamy....” z okazji 65 – lecia Piwnicy Pod Baranami.

Z czysto reporterskiego  obowiązku odnotowaliśmy dwie afery, jedną interwencję
policji, trzy pyskówki. A poza tym, nic w zwisowym ogródku się nie dzieje.

10 października nastąpi w Klubie  „Pod Jaszczurami” w dawnej „Małej Żyrafie” otwarcie
„Zaułka  Andrzeja Zauchy”. W tym niezwykłym wydarzeniu weźmie udział wielu 
znakomitych gości w tym przedstawiciel naszej gazetki.

Donosimy iż redaktor B. poczynił już stosowne zapasy na zimę. Jeszcze tylko oporządzi
ogródek i  ściągnie  na zimę do Krakowa.

Pozdrawiamy naszego kolegę Wita Jaworskiego! Witek Trzymaj się!

Wbrew skojarzeniom jakie nasuwają się po obejrzeniu fotki smutnego psiaka                  
w Niezależnej Telewizji Vis a Vis, pies ma swojego pana, i wabi się „Roksana”.

Fundusz gazetkowy wsparli: Andrzej T. (60-), Iwona P. (20-), ZVIS (160-). Dziękujemy

Leszek Maruta „Ogniem i skeczem”:
              Smok  wawelski                                   Pierwszy opis Krakowa z 965 roku
   Piękna to bajka, jak Krak, człek prawy          „Miasto klasy z e r o”
   Wykończył smoka – za zgodą Warszawy        A to ci dopiero!
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Szukam Twego ciała
w kątach mego łóżka.

Już ciepło poduszki
jakby mnie przytula,
czuję ciepły oddech
na swoich policzkach.

Tak pełna ufności
otaczasz mnie sobą.
Całym ciałem swoim
oddając najdroższe.

Widząc Twoje oczy,
czując naszą jedność,
szeptem świadomości
potwierdzamy jedność.

Wtulony Twoim szeptem,
dotyk delikatny.
Odczuwalne zapachy
naszych wspólnych tęsknot.
 
Otwartością ciała,
przytuleni razem,
oddechy drażliwe,
coraz bardziej krzyczą.
 
Rytm drgania jedności,
czując Ciebie całą.
Oddaje się Tobie,
Twojej wzajemności.
 
Gdy już rano zbudzeni,
bez tej wstydliwości,
szczęśliwi radością
wspólnego spełnienia.
 

Spojrzenie na zegar,
nie ma już zabawek,
drewnianych żołnierzyków
zbutwiałe kadłuby w ogniskach.

Biel myśli i kartek
pożółkła w oczekiwaniu
na spokojna starość.

Znużonych pantofli
zakurzone zmarszczki
w kącie przy drzwiach
c i c h u t k i e .

Ta gwiazda
przy dyszlu wozu
zbłąkana wśród
bezdroży nieba
w skurczach światła
jakże mi droga
wyciągam ręce
utulić ogrzać
nie sięgam.

„Oczekiwanie”

„Wyznanie”

Świt uplótł już
koronkę różu
i nocne mary poszły już spać
marmur cienia
już koroduje
ranny brzask.

A ty wciąż siedzisz
i minuty
jak sznur korali
skrzętnie zwlekasz
w opalach nocy zatopiona
z ciężarem lęku
na powiekach.

Już się zdrzemnęła kołysanka
i wiatr za oknem
już nie mruczy -
tylko ty
czemu drżysz.

Zrzuć opalowy
twój naszyjnik i marmurowe
zmieć okruchy
w różach koronek
utop minuty

Spójrz mamo -
świt

* * *

Krystyna Świder

Wojciech Woyciechowski

fot. Autora

fot. B. Zimowski

Debiuty poetyckie:

* * *

* * *
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! Na nic zdały się napomnienia dobrego sługi świątobliwego kapelana. Skończyło się na 
kilku kopniakach, które spowodowały skuteczne pozbycie się natręta. Przytoczona scena 
miała miejsce w po-czątkach XX w., ale doskonale pamiętam że w drugiej połowie owego 
stulecia wspomniane wyżej spluwaczki i tabliczki były na porządku dziennym.  
Przechowałem również w pa-mięci dosyć, wówczas dla mnie, dziwaczną i  zagadkową 
postać. Otóż odwiedzał mojego Dziadka pewien jegomość ciągle kaszlący i śmierdzący jak 
cygarfabryka na Dolnych Młynach. Co chwilę dobywał z kieszeni surduta tajemniczy 
srebrny flakonik do którego spluwał. Po latach dowiedziałem się, że był to pewien uczony 
filolog z Wiednia, wielce zasłużony dla kultury, a ów flakonik to była kieszonkowa 
spluwaczka. Przedmiot używany dosyć powszechnie 
na przełomie XIX i XX wieku. Dziś, na szczęście, 
można go spotkać tylko w muzeum. Natomiast samo 
plucie nie jest tak powszechne jak kilkadziesiąt lat 
temu, ale jest. Miejsce gdzie przetrwało i jest 
uprawiane z pewną ostentacją nawet, to boiska 
piłkarskie. Panowie piłkarze plują na trawę po której 
biegają i tarzają się cały czas, niezależnie od 
narodowości, koloru skóry czy wyznania. Nie jestem 
specjalnie delikatny, ale jest to jedna z rzeczy 
zniechęcających mnie do oglądania zawodów 
futbolowych.

Henryk Cebula - grafiki:

fot. Autora

14 │ vis a vis | październik      2021

fot: B. Kańska - Bielak

Lesław Pizło

Nie lubię jadać samotnie. W samej czynności jedzenia nie ma 
nic ciekawego, prawdę powiedziawszy, jest nudnym i 
prozaicznym zajęciem, które musimy wykonywać dla 
podtrzymania funkcji życiowych. Pospieszna konsumpcja 
odbiera mu urok smakowania potraw i jest niezdrowa. Zatem, 
zawsze w takich razach,  oddaję się lekturze. Sądzę, że tu nie 
jestem żadnym wyjątkiem. Ale tym razem  radzę odłożyć 
lekturę niniejszego  felietoniku na po śniadaniu.  Będzie, mianowicie, o czynności tyle 
powszechnej co obrzydliwej, mianowicie o pluciu. Zastanawiałem się do jakiej kategorii 
czynności należy owo plucie zaliczyć. Nie jest to czynność stricte  fizjologiczna, jako że nie 
podtrzymuje żadnych funkcji życiowych, a jednak jej powszechna  obecność w naszym 
życiu jest zdumiewająca. Wzmianki na ten temat znajdujemy w najstarszych zapisach, jakie 
przetrwały do naszych czasów. Proszę pamiętać, że z uwagi na trudność sporządzania 
jakichkolwiek zapisów,       w początkach znanej nam cywilizacji, przykładano największą 
wagę do wydarzeń doniosłych,  w rodzaju wojen czy zjawisk astronomicznych. A jednak 
wzmianki o pluciu można znaleźć zapisane zatemperowaną trzciną na rozlatującym się 
papirusie, jak i mozolnie wykaligrafowane na jagnięcej skórze przez jakiegoś pobożnego 
mnicha.  Otóż obok tej quasi-fizjologicznej funkcji (szczegółów oszczędzę), plucie miało, i 
ma, warstwę kulturową, obyczajową, ba, ośmielę się twierdzić, że nawet społeczną. 
Pacholęciem będąc wchodziłem w zawody z rówieśnikami w pluciu na odległość. I na nic 
się zdały napomnienia dorosłych autorytetów, że to nie wypada, że jest przejawem braku 
elementarnej ogłady, ba nawet zwyczajnego chamstwa, gdy mój idol literacki Tomek 
Sawyer po utracie jednego z przednich zębów, stał się mistrzem w tej czynności, a ja wierny 
czytelnik jego przygód, miałem przednie uzębienie w komplecie. Na nic napomnienia i 
instrukcje gdy w każdej przestrzeni publicznej, urząd, poczta i t.p. stały spluwaczki i 
emaliowane tabliczki z napisem „Uprasza się nie pluć na podłogę”. Były to próby 
ucywilizowania społeczeństwa. Sama konieczność plucia pozostawała nadal poza dyskusją, 
z uwagi na dosyć powszechnie panującą gruźlicę i licznych jeszcze miłośników żucia 
tytoniu. Wysiłki te zdawały się być    z góry przegranymi, gdyż przez kilkaset lat na niewiele 
się zdały. Już XV wieczny kodeks niemiecki napominał, że „pluć nad stołem nie uchodzi”. 
Sto lat późniejszy kodeks angielski pouczał, że „nie należy pluć tak daleko, iżby nie sposób 
plwociny przydeptać”  Dopiero       w wydanym w 1859 poradniku, pada zdecydowane 
stwierdzenie, że „..plucie we wszelkich okolicznościach zwyczajem wielce nagannym jest. 
Nie tylko nieokrzesany i obrzydliwy ale także niezdrowy to obyczaj”. No, ale Anglia swoje a 
Europa swoje. Pamiętamy wyborną scenę gdy to pewien  człowiek próbował odzyskać 1200 
koron, które lekkomyślnie pożyczył feldkuratowi Katzowi. Szwejk krążył za nim po 
mieszkaniu ze spluwaczką, gdyż ten dla podkreślenia swojego wzburzenia i dosadności 
określeń przezeń używanych, co chwila  spluwał na podłogę. I to pod nogi duchownej osoby 

Mnemozyna 2 
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Roman Wysogląd

fot. B. Kucharek

Nagle zdałem sobie sprawę, iż większość czasu, który 
spędziliśmy w swoim towarzystwie po prostu przesiedzieliśmy. 
W kinach, domach, pociągach, samolotach, teatrach, a przede 
wszystkim w knajpach. Tylko część tego czasu przestaliśmy, 
wyłącznie przy barach, i w starym ustroju na postojach 

taksówek, wiec przedmiotami, które odegrały jakby ważną role w naszej znajomości były 
krzesła. Różne, wygodne, i nie. Najlepiej zapamiętałem dwa. W jego mieszkaniu przy ul. 
Lea, wcześniej Dzierżyńskiego, a drugie w Klubie Dziennikarzy przy ul. Szczepańskiej. 
Można powiedzieć, iż były podobne. Masywne, szerokie, z wygodnymi oparciami.  
Szczególnie u Dziennikarzy, gdzie przesiadywaliśmy godzinami, było to niesłychanie 
pomocne w zachowaniu jako takiej równowagi. 

O podobnym krześle znajdującym sie pod koniec lat pięćdziesiątych w mieszkaniu Marka 
Hłaski w Warszawie przy ulicy Częstochowskiej Jerzy opowiedział mi tylko raz. 
Było to już po wyjeździe Hłaski z kraju, a Jerzy jako jeden z kilku przyjaciół, któremu 
Hłasko pozostawił klucze od mieszkania i zanim lokatorami tego subtelnego przybytku 
sztuki nie zainteresowała się Milicja, Jerzy czasami tam sypiał. I właśnie krzesło stojące pod 
ścianą, tego bardzo rzadko, jeżeli nigdy nie sprzątanego mieszkania, przypomniało się 
kiedyś Jerzemu, kiedy Pod Gruszką Leśni Lirycy, czyli poeci grupy Tylicz ( Warzecha, 
Ziemianin, Baran) odeszli lekko chwiejącym sie krokiem do swoich prozatorskich, 
rodzinnych zajęć,  a Lidia zakreślała w tygodniowym programie telewizyjnym, filmy które 
Jerzy musi koniecznie zobaczyć. Jakby nie widział ich już dużo wcześniej.
 Otwieram drzwi - opowiada -  i pierwsze, co rzuca się w oczy to krzesło.     Kobieta, która 
jest ze mną nie chce wejść, bo przeraża ją widok nie sprzątanego od lat pokoju, na dodatek 
nad łóżkiem jeden ze współwłaścicieli kluczy od mieszkania (Adam Pawlikowski) 
powypisywał na ścianach świńskie wierszyki. 

- To, nie może być mieszkanie pana Hłaski, przyprowadziłeś mnie do jakiejś meliny - 
kobieta już chciała wyjść, gdy nagle jej wzrok zatrzymał sie właśnie na krześle. 

- Kompozycja doskonała -  śmieje sie Jerzy jak z niderlandzkiego obrazu przedstawiającego 
martwą naturę. Na wpół opróżniona butelka wina owocowego, przepełniona popielniczka, 
jakieś majtki, oraz przewieszone, nieaktualne, spóźnione o ponad sto lat, wydanie Trybuny 
Ludu.

- Gdyby nie ta doskonała kompozycja spędziłbym samotnie kilka najbliższych nocy - Jerzy 
zapala nowego papierosa, chociaż dwa poprzednie wolno dogasają w popielniczce, 
dziewczyna miała poczucie humoru. Oraz zmysł kompozycyjny.

-  Skoczymy do Spatifu? pyta Jerzy nagle, a znając odpowiedz wstajemy z krzesła na którym 
- w jakiś tam sposób - siedział Hłasko.

Skarżyński według Wysogląda - 3

Krzesła
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Ladislav Volko

Liścik z Bratysławy nr: 82

fot: N. Pazdej

Dokąd prowadzi ta droga… czyli przestrzeń przenikania się 
kultur - po prostu życia. Granice języków, religii, sposobów 
istnienia... dialogi rodzą się tu w pracy, po pracy i przed 
pracą. Ponieważ teraz znana na Słowacji z czasów 
socjalizmu Pieśń o pracy nie jest śpiewana, tym bardziej jest 
prawdziwa - „praca jest matką postępu”, aż do rozdarcia 
ciała. Wiedzieli i wiedzą o tym górale z obu stron granicy, orawianie i spiszacy a więc nikt 
inny jak ci, którzy należą do Euroregionu Tatry. Tutejsi - tunajší. Żyli tu od wieków             
w dobrym i złym czasie. Budują domy, uprawiają ziemię, żenią się i kochają, tworzą, piją    
w knajpie do omdlenia, ale wciąż walczą o swoją prawdę. Tutejsi - tunajší. Historia, która 
szła z nimi, przez nich, a często obok nich, ukształtowała ich na ostrożnych, ale bystrych 
ludzi, którzy czują się na siłach. Bowiem nigdy nie wiadomo, skąd nadejdzie cios. Nawet ty 
się do nich przyzwyczaisz, ale lepiej unikać ich z własną dumą. Jeśli nie jest to możliwe, 
trzeba zaatakować, zanim wróg się opamięta. A potem, wypijemy razem - bo wytrzymał. 
Nasz człowiek. Granice? Nie, nie wiem, nie widziałem, nie wiedziałem. Nie byli, ale 
wiedzieli dokładnie co, kto, z kim i jak. Socjologowie nazwali to etosem. Magiczne i 
prawdziwe miejsca ze swoimi ludźmi i ich problemami. Miejsce, gdzie Polacy, Słowacy, 
Rusini, Cyganie, Żydzi, Czesi, Węgrzy, Ukraińcy i Bóg wie, kto jeszcze. Budowali 
kapliczki, aby czcić swojego Boga, rozmawiać z sumieniem, budowali pomniki ku pamięci 
tych, którzy odeszli. Nadeszła okrutna wojna, nie ominęła nikogo, najokrutniejsza, 
prowadzona przez nadludzi i ich pomocników. Odrzucała wszelkie struktury, niszczyła 
wszystko, co stanęło na jej drodze, majątki i domy, życie bez względu na płeć, religię, 
narodowość, ale przede wszystkim Żydów i Cyganów. Zakłóciła ustalony wiekami 
klasyczny porządek społeczny tak gwałtownie, że narody wciąż o tym pamiętają. Ale życie i 
jego historia toczą się dalej. Po ponad czterdziestu latach jednego reżimu przyszedł inny, 
zmienił wartości i priorytety, zmienił umysły i dusze, nabrał pokory, ale na szczęście nie 
zmienił jednego: chęci ludzi do budowania, ulepszania swojego życia, spotykania się i życia 
w tej przestrzeni, która ukształtowała się na jego i ich wizerunek. Jest inaczej - szybciej… 
bardziej powierzchownie… okrutniej… choć podstawowe wartości odwiecznych ludzkich 
pragnień pozostają. Od nas zależy, jak sobie z nimi poradzimy. Granice, fizyczne, przeszły 
do historii. A tutejszy - tunajší chodzą razem i osobno z bagażem swoich doznań… do 
świątyń. Droga jest często długa, pełna zakrętów, podjazdów, zjazdów, kamieni i przeszkód. 
Ale jest nasza, wybraliśmy ją. Gdyby staruszka z mądrego gruzińskiego filmu Pokuta 
Tengiza Abuladze zapytała ludzi stąd, dokąd prowadzi ta droga, odpowiedzieliby jej tak, jak 
przed wiekami, tak jak w Gruzji… do świątyni. Do świątyni. Bo należy stanąć na drodze, w 
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Poza ZVIS’em:

65 - lecie Piwnicy pod Baranami

„Nam to nic, przeczekamy...- Koncert dla Piotra S”.
Teatr im J. Słowackiego w Krakowie. 12 września 2021, godz. 18

fot. A. Głuc

zaciszu świątyni kontemplować, co ja w tym wszystkim, co ja z tym wszystkim, jaki 
kierunek wybrać, żeby mieć spokój w duszy a zarazem być odważnym buntownikiem. Po 
obu stronach Tatr...i w dalszą przestrzeń, poznawanie i zrozumienie siebie jest natrudnejsze 
a co dopiero tych drugich.

Podczas Koncertu zaprezentowane zostały przede wszystkim niezapomniane hymny 
,,piwniczne’’ oraz przeboje z repertuaru Gwiazd Piwnicy - ze wszystkich sześciu dekad 
Kabaretu; przypomniane zostały takie pieśni jak: „Niebieska Patelnia (pasą się, pasą)”, 
„Przychodzimy, odchodzimy”, „Grande valse brillante”, „Wiersze wojenne 
Baczyńskiego”, „Ballada o cudownych narodzinach Bolesława Krzywoustego”, „Moja 
Litania” - czy wreszcie „Dezyderata”.
Nie zabrakło premierowych piosenek, specjalnie przygotowanych na ten wieczór.
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        Taki tytuł ma blisko 600-stronicowa książka, w której 
zawarto wspomnienia kilkudziesięciu byłych miesz-
kańców II Domu Studenckiego UJ „Żaczek”, 
mieszczącego się przy Alei 3 Maja 5. Dla znakomitej 
większości jego mieszkańców to dom kultowy, dlatego też 
w sobotę 18 września, mimo obaw związanych z pandemią 
zjechało się znacznie ponad 100 jego byłych mieszkańców 
z Polski i sporo z Krakowa. Ten „drugi DeeS” (bo 
pierwszym wybudowanym był dom studencki na ul. 

Jabłonowskich), był w swoim czasie najbardziej nowoczesnym akademikiem w Polsce, a 
jego „Żaczek” (potem „Stary Żaczek”) pierwszym studenckim klubem w naszym kraju. 
Kiedy w roku Jubileuszu 600-lecia UJ oddano tzw. „nowe skrzydło” akademika (od strony 
Muzeum Narodowego) na jego parterze otwarł swe podwoje klub „Nowy Żaczek”, 
wielokrotnie najlepszy klub studencki w Polsce, w Krakowie walczący o palmę 
popularności jedynie z „Jaszczurami”.
Jak wynika z podliczeń statystyków nie tylko klub najczęściej w PL uzyskiwał nagrodę 
„Złotej Róży”, ale wielokrotnie palmę pierwszeństwa dzierżył też akademik. Kiedy 
prezesem Rady Samorządu był niżej podpisany, taką nagrodę uzyskaliśmy również. Żaczek, 
do początku lat 70. ub wieku (wtedy powstał Uniwersytet Śląski), gromadził studentów z 
czterech województw: macierzystego krakowskiego, śląskiego, kieleckiego i 
rzeszowskiego. Z rzeszy jego mieszkańców (w moich czasach  mieszkało tu ponad 1300 
legalnych mieszkańców i tzw. waletów, dzisiaj ok. 750) wyrosło wielu znakomitych 
uczonych, działaczy społecznych, mamy wśród „Żaczkowców” kilku rektorów (m.in. F. 
Ziejkę i K. Musioła), mieszkał tu przez kilka lat sosnowiczanin J. Majchrowski. Tu karierę 
zaczynał rektor Szkoły Teatralnej J. Stuhr, realizując z B. Sobczukiem w klubie „Nowy 
Żaczek” pierwsze „Spotkania z Balladą”, tu w Teatrzyku „Hefajstos” stawiał pierwsze kroki 
Leszek Długosz, którego kolega z pokoju w „Żaczku” Michał Jagiełło spod Miechowa został 
nieco później szefem TOPR-u, a w wolnej Polsce był nawet Wiceministrem Kultury. Teksty 
do kabaretu pisał m.in. Leszek A. Moczulski. Nawiasem mówiąc, do 1979 roku mieszkał     
w Żaczku student prawa Marian Banaś, dzisiejszy szef NIK. Wiceprezesami Trybunału 
Konstytucyjnego byli dwaj „żaczkowcy”- nowosądeczanin Andrzej Mączyński i 
tarnowianin Staszek Biernat. Z Nowego Sącza pochodzi też b. z-ca Komendanta Policji, gen. 
Marek Hebda, obecny na spotkaniach Żaczkowców. W „Nowym Żaczku” i „Rotundzie” 
działał przybyły z Proszówek k. Bochni -Tadeusz Skoczek, na przełomie wieków wiceszef 
TVP, a także – działając w Alma-Radio – bardzo ważny człowiek TVN Edward Miszczak     
z podkarpackiej wsi. Znany i bliski wielu „zwisowcom” Marek Pacuła także mieszkał         
w Żaczku, gdzie w klubie „Nowy Żaczek” razem z K. Materną przez kilka lat prowadził 
„Spotkania z balladą”, emitowane głównie na antenie III programu PR (jako „odrośl” 
pojawiły się potem spotkania w wersji telewizyjnej). Z „Żaczka” wywodzi się cała grupa 
dziennikarzy m.in. M. Szumowski, A. Urbańczyk, J. Skrobot, S. Maciejewski, H. Cyganik , 
J. Pieszczachowicz. 

Zbigniew Bajka

fot. B. Kucharek

„Żaczek - nasz Dom”
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W „Żaczku” mieszkało wielu obcokrajowców – przez całe studia, jak 64 Wietnamczyków 
zajmujących w latach 60. ub wieku pokoje na V piętrze, studenci ze Słowacji, Węgier, 
Bułgarii, Palestyny, Chile, Kolumbii itp., przez jakiś czas pomieszkiwał tu także stypendysta 
– Walijczyk Norman Davies. Odrębną grupę stanowili studenci z Afryki, wśród nich – od 
1964 r. - Zambijczyk Fraklin Mundende. Studiując, mieszkał w Żaczku Bojan Biołczew, 
późniejszy rektor Uniwersytetu Sofijskiego im. Św. Klemensa z Ochrydy.
Jesienią 1968 roku piąte piętro akademika zajęły studentki. Purytańskie władze uczelni 
postanowiły dobudować przy wejściu na to piętro drugą portiernię, szybko nazwaną „budką 
cnoty”, ponieważ dziewczęta wchodząc przez główne wejście szły do siebie, na górę przez 
kolejne pietra zamieszkałe przez facetów, ale do nich można było przyjść tylko trzy razy      
w tygodniu. Z tej koedukacji narodziło się zresztą sporo małżeństw, co widać na dorocznych 
zjazdach mieszkańców akademika.
Za rok w październiku minie 60 lat (!!) kiedy wszedłem po raz pierwszy do akademika, było 
zagęszczenie, żelazne piętrowe łóżka, koce z UNR-y. Ale była wielka radość wspólnego 
studiowania, radość bycia studentem i chęć zdobywania wiedzy. Dla wielu z nas, 
pochodzących ze wsi, małych miasteczek akademik był naprawdę domem, azylem, gdzie 
wśród innych podobnych do siebie, czuliśmy się bezpieczni, gdzie uczyliśmy się, bo studia i 
dyplom to dla wielu z nas zupełnie nowe, czasem ogromne i wspaniale perspektywy. Jak dla 
tych późniejszych profesorów uniwersytetu, którzy na pierwszym roku oswajali się z nożem 
i widelcem w stołówce nr 13, ministrów i wiceministrów, zdobywających szlify w stu-
denckiej organizacji, itp. itd. Tak było i o tym pamiętamy.

fot. Google
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 Droga do raju cz. 42

 Marek Michalak 

Rok 1987, to kumulacja ważnych wydarzeń dla JBBO*. Bo i 
honorowe klucze od miasta Sacramento, jubileusz 25 lat, 
szereg ważnych festiwali międzynarodowych, odwiedziny 
Polski przez nasz Fan Club z USA. Działo się co chwilę coś.

  Na przykład – październik. Fan Club przylatuje do nas na 
jubileusz. Ląduje w  Krakowie w tym samym dniu co my 

wracając ze wspaniałego Guinness Jazz Festiwal w Cork.
Gramy tam kilka koncertów przy okazji zwiedzając okolice. Wszędzie w oczy wbija  się 
zieleń, że aż boli. Akurat jest to mój ulubiony kolor, więc nawet nocą, jak po zbieraniu 
grzybów, widzę wszędzie koniczynkę czterolistną. Ostatni dzień festiwalu. Gramy późno 
koncert, a zaraz po koncercie pakujemy się i czekamy na busa, który ma nas dowieźć na 
lotnisko w Dublinie. Jest jeszcze chwila czasu na relaks, więc nastawiamy budziki na  2-gą 
w nocy. Bus ma nas zabrać wtedy spod hotelu. Niestety. Inny  budzik wyrywa nas z drzemki. 
Wyje syrena alarmowa w hotelu. Podobno na recepcji dostali telefon o podłożonej przez 
IRA bombie. Ewakuacja. Stoimy na ulicy w deszczu i czekamy. Mija  godzina  2-ga. Bus 
czeka. My nerwowo przebieramy nogami - część bagaży ciągle  jeszcze w hotelu. Nikomu 
nie wolno wejść do pokoju. Wreszcie gdzieś po godzinie czekania alarm odwołano. Ponoć 
żadnej bomby nie było poza bombową muzyką na festiwalu  w Ball Roomie. Czasowo 
mamy w plecy, ale kierowca busa pociesza nas, że zdążymy.
Trochę trudno w to uwierzyć. Noc, deszcz, cała Irlandia do przejechania, ale rzeczywiście 
kierowca na styk był na lotnisku. Szybka odprawa i już lecimy do Warszawy. Trzeba jeszcze 
w stolicy przesiąść się do aut i „rura” do Krakowa. Nerwówka straszna.
W Filharmonii koncert ma zacząć się o 18-tej, a my mamy jeszcze dwie godziny jazdy. Na 
szczęście na nasz jubileuszowy koncert zaprosiliśmy zaprzyjaźnione zespoły -  Old 
Metropolitan Beale i Beale Street Band. Kończy grać drugi zespół, my już w Krakowie ale 
jeszcze u mnie w domu szybko robimy się na „bóstwa”.
W końcu wpadamy do Filharmonii, gdzie nasz przyjaciel J.Cichalewski jako konferansjer 
próbuje anegdotami  (a gadanie ma) , wypełnić lukę czasową, zanim pojawią się jubilaci na 
scenie. Wreszcie zziajani ale szczęśliwi możemy przywitać się z publicznością, a zwłaszcza 
z Fan Clubem. Wszyscy wstali i zaczęli bić brawo. Mimo zmęczenia i stresu udało się zagrać 
„jak z nut”. Po koncercie miał miejsce wspaniały jam session „Pod Jaszczurami”. Znów się 
udało! Droga do raju wydłużona. W hotelu w Cork niedziela  polecieliśmy tam na bombie.
                                                           
  * Jazz Band Ball Orchestra 

 Droga do raju….. 

 przez Irlandię

fot. B. Kucharek
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Nowa siedziba Teatru KTO
Po prawie trzech latach oczekiwania i wydaniu 14 milionów zł, wreszcie krakowski
Teatr KTO otrzymał nową siedzibę. Uroczystość przekazania obiektu w obecności 
władz Miasta, odbyła się 6 września przy ul. Zamoyskiego 50.

fot. P. Mazur (materiały Teatru KTO), A. Głuc


