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Andrzej Sikorowski

OKNO NA PLANTY (112)

fot: B. Zimowski

Jakie będą nadchodzące Święta? Będą drogie. Nie tylko 
sercu, bo każde Boże Narodzenie witam z tym 
wyniesionym z dzieciństwa miłym uczuciem rodzin-
nego ciepła w blasku choinki z opłatkiem w tle. Jest w tej 
aurze coś z disneyowskich kreskówek, gdy wśród 
zamieci śnieżnej migocą światła okien, za którymi ogień 
na kominku, suto zastawiony stół i radosna kolęda. Drugie znaczenie przymiotnika "drogie" 
ma już mniej podniosły charakter. Zakupy przedświąteczne przekonują nas o tym dobitnie. 
Już dziś cenowe szaleństwo oszołamia i napawa lękiem. Czy wszystkich? Parę dni 
spędzonych w Zakopanem każe zadawać takie pytanie, bo czy 40 tys. za metr kwadratowy 
apartamentu pod Tatrami to nie czyste szaleństwo? Czy 21 złotych za czarną kawę nie obłęd? 
A tłum rodaków czeka u wrót gastronomicznych przybytków i spędza długie godziny          
w korkach by do tego raju dotrzeć. Ale skoro popyt kształtuje ceny to znaczy, że są chętni. 
Słyszy się często, że ludzie pozbywają się gotówki, gdy ta traci na wartości, tylko trzeba 
jeszcze mieć ją w nadmiarze. Zatem forsy w kieszeniach, by nie dać się drożyźnie i życzenia, 
żeby Święta pozostały droższe sercom niż portfelom. 

Drogie Święta.

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego 

Narodzenia, składamy wszystkim 

naszym czytelnikom, sympatykom         

i autorom, najlepsze życzenia 

zdrowia, radości i spokoju, a także 

wszelkiej pomyślności w Nowym

2022 Roku.
Redakcja
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Adam Kawa

fot. B. Kucharek

Sonety wieków ciemnych

Uciec przed sobą. Jak Tołstoj przed śmiercią 
śmiercią wypełniać stację Astapowo.
Noc ukrzyżować, noc listopadową 
w drogi krzyżowej wsłuchiwać się tętno.

Jak tętno bije morze w skały Lesbos. 
Coś ty uczynił Orfeuszu bogom, 
że niebo wisi jak topór nad głową? 
Niebo z ironii i szyderstwa - z tęsknot.

Z rozkazu boga na życie skazany.
Wciąż pomniejszany o nakaz milczenia, 
gdy chleb i słowo w gardle niczym kamyk,

kamieniem oddech, gdy jałowa ziemia 
śpiewa o ustach co twardsze od skały. 
Uciekać z Lesbos. Stąd uciekać trzeba.

Prawie ludzka samotność w milczeniu przestrzeni, 
ciemny smutek zastygły wśród ciszy galaktyk, 
kiedy niebo gwiaździste prosto w oczy patrzy, 
przygniata niepojęte człowieka do ziemi.

Pod mózgu nieboskłonem pochmurnym i ciężkim, 
wbity na pal absurdu pascalowskiej prawdy, 
samotności i lęku, z przerażeniem patrzy 
w ciemny smutek istnienia, w głód jałowej ziemi.

Ukąszony nicością więc w cierpieniu wprawny,
ładu dłoni surowej boga pozbawiony, 
tworzy świat wirtualny, wirtualne prawdy,

gdy ciemne i zwierzęce narasta jak skowyt 
wilczej sfory w noc mroźną, gdy pod skórą skały 
kamienne morze szumi Orfeusza strofy.

VI

VII

„Sonety wieków ciemnych” - wydawnictwo MCDN - 2005
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Jan Nowicki

Nie�przychodzi�mi�do�głowy�lepsza�metafora,�jak�meteoryt.�
Wszedł w� atmosferę Krakowa,� rozbłysnął najjaśniejszym�
światłem,�nawet�nad�całym�krajem,�z�nagła�przygasł, i�nawet�
nie� bardzo� wiadomo,� kiedy� zderzył się z� ziemią.� Jerzy�
Broszkiewicz,�mówiło�się o�nim�(sam�tak�mówił):�Broszek.�
Był pisarzem�i�to�niebywale�płodnym,�ale�to�był jeden�z�jego�
talentów.�W�młodości�zapowiadał się jako…pianista.�Że�nie�został wybitnym,�zdecydował 
chyba�jego�wzrost,�nie�wiem,�czy�powyżej�160�cm,�ergo�–�za�krótkie�palce.�Mogło�być 
inaczej,�gdyby�zdecydował się na�granie�jazzu…Ale�napisał powieść o�Chopinie,�uzyskał 
nią rozgłos,�nagrody�i�wpis�do�rubryki:�zawód.�Chyba�tylko�nie�uprawiał poezji,�inne�gatunki��
-�tak,�głównie�dramaturgię,�ale�najlepiej�sprawdził się,�pisząc�dla�dzieci.�Moja�żona�zdzierała�
gardło�czytając�jego�książki�naszemu�synkowi,�innych�nie�chciał.�Pisanie�przychodziło�mu�z�
łatwością,� aż nadmierną.� � Jego� rękopisy,� bez� skreśleń� i� poprawek� ułatwiały� pracę 
maszynistkom� przepisującym� je.� Łatwości� pisania� towarzyszyła� mu� łatwość słowa�
mówionego,� co� nie� zawsze� idzie� w� parze.� Natychmiast� stawał się „duszą” każdego�
towarzystwa,�olśniewał erudycją i�dawał się lubić.�Nawet�kochać,�co�mogłoby�potwierdzić 
wiele�pań.�Do�Krakowa�przybył,�jako��emigrant�ze�Lwowa,�ale��„tutejszym” stał się od�razu�
i…dożywotnio.�To�nieczęsta�cecha�ex-lwowian.�Chociaż był w�Związku�Literatów,�jego�
uczestnictwo�w�„kołchozie” na��Krupniczej�było�dosyć luźne,�nie�był tam�dobrze�widziany,�
nie�korzystał ze�stołówki,�ani�zapomóg.�Za�dochody�z�własnego�pisania��mógł ich�tam�kupić,�
razem�wziętych.�Działał solo,�co�też znajdowało�odbicie�w�poetyce�jego�twórczości.� �Był,�
oczywiście�członkiem�Partii,�ale�miał o�niej�opinię zdrowego�na�umyśle� intelektualisty� �
tamtych� czasów.� � Wcześniej� już pobrał lekcję konformizmu� w� radzieckim� Lwowie.� �          
W�pewnym�sensie,�to�partia�bardziej�zabiegała�o�niego,�niż on�o�jej�poparcie.�Nie�izolował 
się,� był codziennym� klientem� kawiarni „U�Warszawianek” na� Sławkowskiej� (� „Vis� a�
Vis”jeszcze� nie� istniał),� albo� „Pod� Gruszką”.� W� obu� miejscach� był znakomicie�
przyjmowany,�nie�miał bowiem�węża�w�kieszeni� i� stawiał.�Przez�najlepsze� lata�pełnił 
funkcję kierownika�literackiego�Teatru�Ludowego  w�Nowej�Hucie�-�sceny�nr.�1�w�PRL-u.�
Teatry�w�kraju�i�zagranicą grały�jego�sztuki,�gazety�drukowały�jego�felietony�i�eseje;�to�był 
„Ktosiu”,� jak� się po� krakowsku�mówiło.�Nie� � okazywał przy� tym� � żadnej� pychy� ani�
ważniactwa,�choć mógł,�jak�mało�kto.�Dla�wielu,�znających�go�istniał problem,�czy�jest� �
pochodzenia� żydowskiego,� czemu� sam� zaprzeczał,� twierdząc,� iż jest� z� mniejszości�
ormiańskiej.�Rzeczywiście�miał w�sobie�dużo�z�Aznavoura….�Myślę,�że�każdy�ma�prawo�
decydować do�jakiej�nacji�sam�się przyznaje.� � � � �
Kiedy�go�poznałem,�wkroczył właśnie�w�swój�najlepszy�okres,�w�którym�brylował sporo�lat.�
Pośrednio,�to�on�związał mnie�z�telewizją,�jak�–�później,�bezpośrednio�-��ja�jego.�Telewizja,�

Stefan Szlachtycz

„BROSZEK”

 i

UCZENNICA  CZARNOKSIĘŻNIKA

fot. archiwum
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ta�artystyczna,�właśnie�bujnie�rozkwitła�i�stała�się nową,�zaborczą Jedenastą Muzą.�Byłem�
studentem�Szkoły�Filmowej,�kiedy�wprowadzono� ją jako�przedmiot�nauczania.�Weszła�
nawet� w� nazwę uczelni.� Zrealizowałem� pierwszy� w� dziejach� Szkoły� spektakl� teatru�
telewizyjnego�według�jego�tekstu�„Dwie�przygody�Lemuela�Gulliwera”.�To�był monodram,��
a�jego�wykonawcą – kolega�z�licealnej�klasy�Jan�Güntner.�To�on,�aktor�Teatru�Ludowego�
poznał mnie�z�Jerzym.�Wprawdzie�spektakl�nie�miał premiery�na�antenie,�zdjęty�przez�
cenzurę i�to�nie�urzędową,�a�własną�telewizyjną,�ale�sprawił,�iż związałem�się z�TVP,�i�nawet�
zostałem��wkrótce�reżyserem��odpowiedzialnym,�Ośrodka�w�Krakowie.�Chociaż był od�nas,�
znacznie�starszy,�znajomość z�Broszkiem,�Güntnera�i�moja�stała�się nawet�przyjaźnią i�bez�
trudu�namówiłem�go,�by�objął stanowisko�Szefa�Artystycznego�Telewizji�Kraków.�To�
wprawdzie�była�maleńka�telewizyjka�w�pałacyku�na�ul.�Szlak,�ale�ambicje�i�plany�miała�już 
wielkie.� Pamiętam,� jak� wspólnie� z� Broszkiem� pojechaliśmy� do� Łodzi,� by� namawiać 
studentów�Szkoły�Filmowej� do� pracy�w�Telewizji� -�Medium�Przyszłości,� które�miało�
pogrążyć starą kinematografię…Wszystkich,�którzy�w�to�uwierzyli,�przepraszam.�Wspólnie�
z� tymże�Güntnerem,� pod� egidą Broszka� zainicjowaliśmy� pierwszy�w�Polsce� serial� pt.�
„Dzwonić cztery� razy”.� Na� żywo,� w� studio� o� wymiarach:� 11� x� 8� metrów.� W� trzech�
wyemitowanych� odcinkach� debiutowały,� późniejsze� gwiazdy:� Teresa� Budzisz� -�
Krzyżanowska,�Ryszard�Filipski�i�Marek�Walczewski.�Ale�miało�być o�samym�Broszku…� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
Jerzy�miał żonę.�Urocza�Doktor�Ewa�była�psychiatrką,�nawet�wybitną,�uczennicą i�współ-
pracownicą sławnego,�nie�tylko�w�kraju��profesora�Antoniego�Kępińskiego.��Nazwanie�go�
„Czarnoksiężnikiem” mogło�mieć pewne�uzasadnienie�-�prowadził był,�nieudany�ekspery-
ment� z� leczeniem� chorób� psychicznych� narkotykami,� stosowanymi� przez� Indian�
południowo�amerykańskich.�Zapewne,�we�wczesnej�młodości�Ewa��była�śliczną,�eteryczną,�
platynową blondynką i�z�Jurkiem,�mocnej�budowy�brunetem�tworzyła�doborową parę.�Ale,�
kiedy�ją poznałem,�czas�źle�potraktował rodzaj��jej�urody.��Stała�się zwiotczałą,�zasuszoną 
starszą panią.� �Miała�tego�świadomość i�tolerowała�krótkotrwałe�„skoki�w�bok” jurnego�
męża.�Ale� stało� się inaczej,�kiedy�pewna� aktoreczka�postanowiła�przywłaszczyć sobie�
Jerzego,�na�zasadzie�wyłączności,� i�-�co�gorsza�-�on� też się na� to�zdecydował.�Lojalnie�
powiadomił� jeszcze� żonę, i� przystąpił do� pakowania� walizki.� Doktor� Ewa� przyjęła�
wiadomość spokojnie�i�z�wyrozumiałością.�Powiedziała�tylko,�że�skoro�ma�oddać męża�
innej�użytkowniczce,�chce�mieć pewność,�iż przekazuje�jej�towar�pełnowartościowy.�A�to�
wymaga�pewnych�korekt�natury�psychicznej,�nawet�psychiatrycznej.�-� �Jakich?�-� �zdziwił 
się wiarołomny�małżonek.�Pani�doktor�rzeczowo�wyliczyła�mu�rejestr� �jego�odchyleń�i�
odstępstw� od� równowagi� psychicznej� i� zaoferowała� krótkotrwałą,� skuteczną terapię.�
Mówiła�mądrze�i�przekonująco,�niczego�nie�podejrzewający�Broszek�przerwał pakowanie�i�
przystąpił do� uwiarygodnienia� diagnozy,� stosowną lekturą.� Ponieważ w� domu� była�
obszerna�biblioteka�specjalistyczna,�nie�było�z�tym�problemu.�Podobno�każdy�nosi�w�sobie�
potencjał jakiejś dewiacji�psychicznej,�która�-�jeśli�jej�stworzyć sprzyjające�warunki�-��może�
się rozwinąć.�Nadto,�lektura�opisów�stanów��chorobowych��ma�to�do�siebie,�że�każdy�może�
te� symptomy� znaleźć u� siebie� także,� zwłaszcza� kiedy� chce� znaleźć.� Broszek� znalazł 
potwierdzenie�rozpoznania�Pani�Doktor�i�przyjął propozycję terapii.�Miała�trwać,�nie�dłużej�
niż miesiąc.�O�tyle�też przesunął się termin��translokacji�do�nowej�partnerki.�Wsparte�nauką 
„czary”dotychczasowej,�zaczęły�działać. c. d. n.
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fot. B. Kucharek

Jerzy Antkowiak

Konkurs Chopinowski wygrał CHOPIN, czyli... 
najpiękniejsza atłasowa marynarka XVIII Konkursu, a w niej 
diablo zdolny - mroczny, tajemniczy i wytworny   L I U,   B R 
U C E   L I U.  B R A V O !   B R A V I S S I M O,  ale gdzie się 
zawieruszyła siedemnastoletnia  Jewa Gieworgian, gdzie jest   
J E W A?  Długo to pytanie bębniło mi we łbie w czasie e-
molowskiego Liu Chopina w Teatrze Wielkim. Teatr Wielki, 
to kto mnie zna wie doskonale, że kocham „smutno” w czasie pand…….., czyli wściekle 
wirującego koronkarza, tym razem robił przygnębiające wrażenie. Wstążki udające sce-
nografię (w Teatrze Wielkim?) drżały z oburzenia, nagród nie „jakby”, tylko naprawdę 
mniej niż laureatów, ale na szczęście takiego bukietu genialnej chopinowskiej młodzieży z 
całego świata nie zgromadził nigdy finał Konkursu Chopinowskiego...

Jedenaście lat wstecz, jest Listopad 2010 i leży tu przede mną numer GŁOSU 
PRUSZKOWA, a w nim felieton (uwaga! Strona 9...), chopinowski „ma się rozumieć”, a po 
prawdzie „nic nie rozumieć” w temacie MUZYCZNE PASAŻE i takie inne - bowiem 
muzykę poważną traktuję poważnie, chociaż emocje bywają niebiańskie. Tytuł tamtego 
felietonu lekko pretensjonalny KIEDY WALTORNI BRAK ODDECHU – czyli, CO MA 
PUTIN DO CHOPINA… Potem mamy zwierzenia, przemyślenia i prognozy dyletanta 
muzycznego, całego w zachwycie i uwielbieniu dla muzyki. A że słoń, ucho i te rzeczy… 

I przytoczę kilka małych fragmentów i może się okaże, że bywanie w świecie dyletantyzmu 
nie musi być zawsze tak beznadziejnie głupie. Na scenie Filharmonii Narodowej coraz 
młodsza azjatycka młodzież, Chińczycy a zwłaszcza Japończycy kochają Fryderyka „jak 
swojego” i adorują jego muzykę najdelikatniej, jak ludzie Wschodu potrafią to 
najdoskonalej. Tamten felieton z 2010 zawiera teksty, teksty często zabawne radiowych i 
telewizyjnych komentatorów, ale bywa i porcja zupełnie nieczytelnych skojarzeń! 

„NIESAMOWITY BLASK - KONCEPCJA PITAGOREJSKA - OLŚNIEWAJĄCE 
SOPRANOWE  REJESTRY” - w tym roku będzie podobnie, ale bardziej romantycznie. 

Profesor Elżbieta Tarnawska - Mistrzyni staroświeckich sformułowań, romantycznych 
uniesień mówi nam tajemniczo, że „cały utwór był opleciony girlandami pasaży”, a zaś tu 
znowu kłopot, bowiem „romanzy brakowało pretensjonalności”. Ponieważ kocham 
wszystkie niemodne mody, nie mogę życzliwie nie przytaknąć, ta romantycznie 
niedzisiejsza dociekliwość jest już może końcówką takiego myślenia w świecie głupim i 
złym pędzącym jak lokomotywa. A, jaka lokomotywa! Lokomotywa to stoi u Tuwima na 
stacji i sapie i dyszy i dmucha... Świat pędzi jak torpeda. A co myślą i jak myślą i czy wogóle 
myślą dyżurni jak zawsze „młodzi gniewni, albo lepiej - piękni dwudziestoletni” nie 
dowiemy się nigdy...

Konkurs pięknej chopinowskiej muzyki, mógłby trwać cały rok. Preludia gonią Mazurki. 
Bywa, że Marsz Żałobny bywa zupełnie nie żałobny, emocje oczekiwania też zupełnie inne 
niż u pana, który przed przerwą tu nie siedział, tamtego, który siedział lubiłem, bo był 
„koncertowy”, a ten pan pomylił i to na bank Filharmonię z Biedronką. Skąd ja to wszystko 

Konkurs Chopinowski 
wygrał CHOPIN
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Wiedziałem, że coś mam, ale nie pamiętałem, co! Pogrzebałem i znalazłem!  Nie do wiary IX 

Międzynarodowy, Kronika Konkursu, I Koncert fortepianowy e-moll, płyta MUZA – 1975, 

młodziutki jak teraz Azjaci, gra w stanie innego uduchowienia, prawie pół wieku temu. Gra 

ten młodziak wytwornie, moje parszywe ucho mówi mi, że wolniej, ale proszę o 

niedowierzanie mi. Gdybym płytę wygrzebał wcześniej to felieton nie był by tak czarny jak 

scenariusz z czasów zarazy - jeszcze pamiętam mój prawdziwie pierwszy Konkurs w 1955. 

P. S.

wiem, skoro siedzę przed telewizornią w pomarańczowych holenderskich papuciach i jak 
Azjaci grają według mojego obrządku Szopena to wszystko gra, a jak grają za bardzo „po 
azjatycku” bawię się śledzeniem widowni. Czy z biletem wejściówką, bywa, że z 
ZAPROSZENIEM, mam swoje ulubione miejsce na balkonie i jeśli kamera jest teraz 
łaskawa to często je widuję i tyle w temacie: balkon, Azjaci i upiorny pan, którego tam 
widuję zamiast siebie i który zawsze gdzieś albo nie stał, albo nie siedział…

A AZJACI - proszę moich czytelników są mimo marudzenia tych, co zawsze: „że 
zawłaszczą, nie zrozumieją, przerobią, i na koniec ani chybi zbezczeszczą” – no więc są 
skośnoocy po prostu „numero uno” kochają Szopena i PAN SZOPEN, też ich kocha z 
wzajemnością. Po raz drugi pojawił się w Konkursie, ale tylko na dzień dobry zakochany    
w sobie siarczyście pewien omdlewająco przystojny ponurak, ale POGORELIĆ to on nie 
był - i być też nie mógł, bo jest Łotyszem i chyba, jeśli dobrze pamiętam ubrany dużo lepiej 
niż wielu garniturowców. Tego że Hiszpanowi guzik znad pępka nie wystrzelił w sto-
sownym momencie należy żałować, bo był to wesołek – a estrada kocha wesołych 
grubasków! No dobrze, a właściwie nie dobrze! Co z ekscytującą Mademoiselle Geworgian, 
osiemnastoletnia panna Jewa z warkoczem niezwykłej urody i też godnym stosownej 
nagrody, jako zjawisko. Mieć siedemnaście lat, zgarnąć czterdzieści, zapewne różnych 
nagród, wyglądać zjawiskowo i nie doczekać wymyślonego na pniu czegoś, czego zapewne 
Francuzi ze swoim wdziękiem, jako takim i talentem scenicznym, (kto kiedykolwiek 
oglądał CEZARY, to wie…) by nie przepuścili. Gdyby coś dowcipnego się wydarzyło na tej 
smutnej z małej litery „mszy koncertowej” w Wielkim, to byśmy przeszli do historii 
konkursu nie tylko z powodu takiego, jak w 1949 roku. To oczywiście, jako sceniczny 
spontan powinno być wyreżyserowane ze względu na wiadomo, „co”, ale zapewne tak jak  
w WESELU Wyspiańskiego „nikomu się nie chciało chcieć”.  Ja bym pannie Jewie 
dostarczył równie zamaszystą, ale dużo bardziej „szopenowską” kreację, bowiem od czasu 
do czasu coś sobie ułowię w jednym z pruszkowskich lumpexów ze słynną „blaszanką” na 
czele, a tam bywają, proszę mi wierzyć cacka sceniczne prima sort... Ale też jest taka prawda, 
że telewizja bezlitośnie odsłania wszystkie karambole kostiumowe i odzieżowe i robi to jak 
to „telewizytka” w naszym domu - okrutnie, ale, że muzyka jak wiemy od Waldorffa 
„łagodzi obyczaje” – przymykamy oko na to i owo. Szopen i muzyka mi wybaczą, znalazłem 
taką notatkę: panowie komentatorzy sympatyczni, dowcipni, ale same kłopoty z krawatami. 
Konkluzja tej mojej, jednak trochę gorzkiej pisaniny jest taka: atmosfera pandemicznych 
napięć i konfliktów i wszyscy którzy chcą wiedzieć po prostu, wiedzieć, a nie według 
swoich, czy nabytych fobii – wiedzą,  że  BYŁO  S M U T N O…
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Tekst 1
Konkurs dobiega końca, słucham w radiu przeglądu prasy, a tam tytuł, „Co ma Putin do 
Chopina”, ocho, myślę jest coś na rzeczy i natychmiast układam własną teorię spiskową: 
Pięcioro Rosjan w finale – wiadomo, reperujemy to, co da się zreperować z Rosją. 
(Listopad 2010)

Tekst 2
Dwoje Francuzów w finale – przecież Chopin spędził pół życia we Francji. Litwin, 
zresztą bardzo zdolny – z Litwą też mamy przepychanki zwłaszcza językowe. Austriak? 
Austriackie gadanie – w jury profesor ponoć najzdolniejszego konkursowicza, ulubieńca 
publiczności. Wreszcie Polak, sympatyczny roztrzepaniec, jak sam o sobie mówił, ale 
Pan Profesor również w jury… (Listopad 2010)

Tekst 3
Czas najwyższy na cytaty: „Nie jest prawdą, że pianiście nie jest potrzebny oddech, jeśli 
pianista nie oddycha, to zamiast muzyki słyszymy bełkot”. „Repryza – drugi temat takie 
maestoso, że waltorni brakuje oddechu”.
„Jeśli twórca ma nad dziełem rozległą kontrolę, to może z tego wyjść tylko referat – jak 
mawiał Gombrowicz”. A w tym coś grał była prostota doskonałości peryklejskiej – jak 
mówił Norwid. I na koniec o laureatce, Rosjance Juliannie Awdiejewej.
„Co Pan Dyrygent Witt ją dopadł w koncercie finałowym, to ona mu uciekała i nie było 
to dla niej przyjemne i chyba dla Pana Chopina również”. (Listopad 2010)

Tekst 4 
Najlepsi Rosjanie, zwłaszcza dwóch młodziaków Trifonow i Chozjaninow. Laureatka 
miała pięknie skrojony atłasowy anzug. Grała drapieżnie, nie wiem i może tak trzeba… 
azjaci, jak porcelanowe laleczki finalizowali niestety w II etapie. Szkoda, bo oni jedni 
kochają Chopina naprawdę… Piękna i pięknie grająca włoszka Armelini i największe 
dziwadło, dwumetrowy przystojniaczek z Ameryki, który bez kompleksów grał to, czego 
Chopin nigdy nie napisał i grał brawurowo.

Tekst 5
I na koniec!
Nie mogłem oczu oderwać od urody i pięknej mądrości w ocenach gry konkursowiczów 
prof. Elżbiety Tarnowskiej, siostry pierwszego nauczyciela angielskiego mojego syna 
Kajetana. Tylko Lubow Orłowa była tak piękna, kiedy oczywiście chciała być tak piękna 
jak pani profesor. (Listopad 2010)

 W akademiku słuchaliśmy w jakimś małym radio z ebonitu, piękni młodzi dwudziestoletni 

w zapachu farb olejnych, terpentyny i werniksu. Ten zapach towarzyszy mi w każdym 

Konkursie Chopinowskim! 
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Kraków, 15 Lipca 2017.
Spotkanie w restauracji „Loża” 
w celu autoryzacji rozmowy. 
Przypadkiem pojawia się Jerzy Trela

      Wiesław Wójcik: Jestem po długiej, wyczerpującej 
chorobie. Najpierw po operacji:
dwadzieścia jeden części mi wycięli. Miałem różnego 
rodzaju terapie i skończyło się tak,
że przez siedem tygodni miałem radioterapię. Potem na wyniki musiałem czekać trzy
tygodnie. W tej chwili w ogóle nie mam raka.
       Jerzy Fedorowicz: Rozmowy do naszej książki zacząłem od Wiesia, bo mówił mi, 
że będzie umierał. Chodziłem do niego do szpitala. Przypominam Ci Jurek, co wtedy
powiedziałeś. Cytuję: „Wiesiu to jest taka zgaga, że sam zagryzie tego raka”.
       Jerzy Trela: I to się sprawdziło. Zawzięty był. Zawsze wygrywał.
       Wiesław Wójcik: No to Treluś wykrakał! Zagryzłem skubańca. I w dodatku 
dostałem zaproszenie na casting do roli Władysława Łokietka w serialu historycznym. 
Artek Dziurman zawiózł mnie do Warszawy. Patrzę, a tu z całej Polski pięćdziesięciu 
Łokietków! Reżyser ma  czterdzieści dziewięć lat i jest najstarszy w ekipie.
        Jerzy Fedorowicz: Wygrałeś ten casting i grasz?
        Wiesław Wójcik: Odwróciłem się do tych Łokietków i powiedziałem: „Nie macie 
po co tu siedzieć, możecie jechać do domu”. Za tydzień wróciłem pociągiem do domu, 
ale dostałem gorączki. Po jakimś czasie dzwoni producent i mówi: „Połowa już jest 
nieaktualna. Czy pan przyjedzie?”. Myślę sobie, że i tak nie pojadę, bo mam gorączkę. 
Ale przynajmniej im nawtykam! Co to ja jestem, żeby na jakieś castingi.... Za trzy 
tygodnie znowu dzwonią do mnie i mówią tak: ”Proszę pana, zostało tylko trzech 
Łokietków. Czy przyjedzie pan?” No przyjadę. A za jakiś tydzień dzwonią i mówią, że 
proponują mi tego króla Władysława Łokietka. No to przyjechałem i podpisałem umowę.
To jest serial! Z tym, że ja mam kilkanaście dni zdjęciowych, gram cztery odcinki.
Potem nie gram, bo umieram.
         Jerzy Fedorowicz: Jurek, jaką recenzję Wójcik dostał w 1967 roku w Erlangen?
         Jerzy Trela: Prazisiche Mimik und Gestenspiele
         Jerzy Trela wychodzi.
         Wiesław Wójcik: Mówi się, że Jurek dostał od wujka pieniądze na zakup butów
do ślubu, ale w międzyczasie te pieniądze gdzieś mu umknęły. W każdym razie
na godzinę przed ślubem pastował sobie tenisówki czarną pastą do butów, by jakoś
wyglądać. Zobaczył to wujek, opieprzył go, a potem zabrał do sklepu. Kupili lakierki, ale 
zapomnieli oderwać z obcasów nalepkę z ceną. Gdy Jurek klęczał przed ołtarzem,
wpatrywaliśmy się jak urzeczeni w cenę – 462 złote.
          Fedor zapytał o to Jurka Trelę. Twierdzi, że to było 421 złotych.

 

„ABSOLWENCI” `69 (fragment)

JERZY FEDOROWICZ

fot: archiwum
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Jako starszy wiekiem prasoznawca, który ma na sumieniu 
analizy naukowe zawartości wielu gazet i czasopism, o 
różnym profilu, zabarwieniu i tematyce, zarazem jako 
korektor redakcyjny, zmuszany przez red. Kucharka 
zwanego „krwawym Bogusiem” do czytania tekstów 
pomieszczanych na łamach naszej gazetki przed 
wydrukowaniem, muszę stwierdzić, a dzięki temu 
stwierdzeniu narażę się paru znajomym i kolegom piszącym        

w naszym zacnym periodyku, że nie wszystkie zamieszczane w naszej gazetce  teksty budzą 
moją radość, entuzjazm, czy zwykłą zazdrość (ach jaki dobry tekst, nie stać mnie na taki!). 
Po tym wstępie, który - jak zauważą wnikliwi czytelnicy - składa się z jednego, co prawda 
długiego zdania, przejdę, jak mawiano w czasach nie do końca słusznych, do „adremu”. 
Na łamach naszego poczytnego, najmniejszego pisma w tej części Polski, Europy, świata i 
kosmosu (docelowo) mamy do czynienia z różnymi gatunkami dziennikarskimi. Przez 
czytelników bardzo cenione są felietony (od fr. Feuille-listek, kartka złożona na czworo), 
które pojawiły się we Francji, w czasie Rewolucji, w piśmie „Journal des Debats”. Polscy 
wydawcy pomysł szybko podchwycili, atoli nie bardzo wiedzieli, jak ten rodzaj twórczości 
dziennikarskiej nazwać. Najpierw „feuilleton” tłumaczono jak „fejton”, ale nie przyjęło się, 
choć Słowacy do dzisiaj piszą „fejton”, a Czesi „fejeton”. W Polsce do bliskich nam czasów 
nazywano te dziennikarskie utwory „fejletonami”, dopiero po II wojnie światowej na stałe 
weszła nazwa „felieton”. To bardzo popularny gatunek dziennikarski i bardzo chętnie 
czytany. Naszym czołowym felietonistą jest Andrzej Sikorowski. W ostatnim numerze 
zamieścił 111 odcinek swoich utworów pod wspólnym nadtytułem „Okno na Planty”. 
Andrzej syn dziennikarza (nawet red. naczelnego), ćwiczył się w felietonach m.in. na 
łamach „Dziennika Polskiego”, czytelnicy, w ich liczbie i ja, czekamy na kolejny tekścik 
Andrzeja. I niech tak zostanie. Kolejnym jest Leszek Pizło, który zaczynał od felietoników 
na temat fotografii i fotografów (w opinii purystów gatunkowych mogą nie być uznane za 
felietony, ale ja je za takie uznaję, posiłkując się „Słownikiem terminologii medialnej” pod 
red. W. Pisarka: gatunek prezentujący subiektywny punkt widzenia autora…) a potem 
rozwinął poszukiwania trzymając się spraw i tematów historycznych. Leszek jest zresztą 
świetnym odkryciem dla gazetki, odkryciem talentu pisarskiego w nim tkwiącego.  
Felietonistą okresowym bywa kursujący między Zakopanem a Krakowem, dziennikarz, 
filozof, b. dyplomata Adam Komorowski. Pisuje na tematy różne, ale zawsze w tekście 
pojawia się łącznik ze Zwisem. Tak było w niedawnym tekście zatytułowanym „Lato”, 
kiedy Adam wspominając pobyt w Krakowie (w podobnym czasie) takich osób, jak: 
Wittgenstein, Conrad, Lenin, Trakl i Piłsudski, zastanawiał się, co by było, gdyby istniał już 
wtedy Zwis i wymienieni panowie się w nim spotkali…
Lubię teksty wspomnieniowe, zwłaszcza jeśli pokazują sprawy i ludzi dawnych, a też 
znanych, inaczej niż oficjalnie, encyklopedycznie. Dlatego, choć początkowo nie byłem 
zbyt gorącym zwolennikiem tekstów S. Szlachtycza o Mrożku, z czasem się do nich 

Zbigniew Bajka

Gazetka – okiem prasoznawcy 

(można i należy polemizować)

fot. B. Kucharek
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przekonałem i chętnie je czytałem. Może p. Szlachtycz coś podobnego jeszcze napisze. 
Innym typem wspomnień z przeszłości, niekoniecznie bardzo dawnej, są kolejne odcinki 
„Drogi do raju” jazzmana, puzonisty Marka Michalaka, który talent pisarski odkrył dla 
naszej gazetki, a dotychczasowe wspomnienia wydane już zostały w formie książeczki, 
słyszałem też, że mają wyjść po niemiecku.
Z całym szacunkiem dla Mistrza J. Antkowiaka (niech się nie obrazi) odczuwam już 
(podobno nie tylko ja) pewien przesyt jego długimi artykułami przedrukowywanymi z 
„Głosu Pruszkowa”. Redakcji, redaktorowi podsuwam pomysł, że może nie każdy tekst 
J.A. zamieszczać, może warto namówić Mistrza także na publikację związaną z Krakowem, 
w każdym razie – to uwaga do wielu autorów – teksty w naszej MAŁEJ gazetce nie powinny 
być DŁUGIE! Podobne uwagi mam do piszącego do gazetki Ladislava Volko, socjologa, 
pisarza, dyplomaty, którego poznałem w czasie Jego studiów w Krakowie. Nie jestem 
pewien, czy wszystkie opisywane przez Niego sprawy, rozgrywające się na Słowacji 
zajmują czytelników gazetki. Bardziej interesujące są dla mnie te „liściki z Bratysławy”, w 
których pojawiają się wątki wspólne dla Słowacji i Polski, Słowaków i Polaków, zwłaszcza 
mało znane lub nieznane w ogóle.
Ostatnie pytanie do redakcji jest zarazem pytaniem do mojego bardzo dobrego Kolegi A. 
Matusiaka. Mam nadzieję, że się na mnie nie obrazi, ale coś z tymi jego historycznymi 
odcinkami o Krakowie trzeba zrobić. Solidnie opisuje np. dzieje Wawelu. A przecież wielu 
czytelników naszej gazetki podręcznikowa historia Wawelu, nawet Krakowa, nie interesuje 
zbytnio. Przynęcić ich miały „stare pocztówki, fotografie, wspomnienia”, a nie 
przewodnikowe odcinki, które znaleźć można w różnych miejscach. Historyczne 
ciekawostki, nieznane wydarzenia, ciekawe sprawy i ludzie, takież ilustracje – w tym 
kierunku radziłbym iść koledze Andrzejowi, skoro już kroczy historyczną ścieżką, aby 
kiedyś nie okazało się, że czytelników jego tekstów jest niewielu.
Jako autor różnych tekstów w gazetce z pokorą przyjmę i przyjmuje głosy o nich krytyczne. 
Staram się pisać je jak najlepiej, z szacunku dla wymagającego czytelnika tej najmniejszej 
gazetki na świecie. I  o podobną refleksję proszę moich kolegów po piórze. 

Henryk Cebula 

- grafiki:
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fot: B. Kucharek

Andrzej Wyrobiec

fot. autora

    Jak Wam się podoba początek takiego wierszyka, który           
w efekcie jest piosenką?
Dziwne imię w Afryce mu dali
Nie Otello, nie Barack, lecz Kali (…)
Ile postaci znacie o imieniu Kali? Jedną na pewno. 
Tę z „W pustyni i w puszczy” pana Henryka Sienkiewicza. I 
właśnie o tego Kalego i tego Sienkiewicza chodzi!
Chcę wam zarekomendować nadchodzącą premierę w Teatrze 
Bagatela. To „Henryk Sienkiewicz. Greatest Hits”. Autorem i 
reżyserem tego na wskroś montypythonowskiego przedstawienia jest Krzysztof Materna, 
który udowadnia, że Sienkiewicz w dalszym ciągu może krzepić serca. Tym razem widzów 
Bagateli.
Kiedy piszę te słowa, trwają przygotowania do przedstawienia, które w żaden sposób nie jest 
brykiem z literatury, choć znajomość sienkiewiczowskich postaci bardzo pomaga. Materna, 
w swoim firmowym, wybitnie abstrakcyjnym stylu łączy i miesza ze sobą bohaterów 
„Trylogii”, „Krzyżaków”, „Quo Vadis” „W pustyni puszczy” i przypomina postaci z 
nowelek Noblisty. Do tego wprowadza gromadę z lekka sfrustrowanych aktorów, Mistrza 
Jana Matejkę chcącego uchwycić malarskie kadry Bitwy Pod Grunwaldem i samego 
Sienkiewicza cierpiącego na zaniki pamięci, czego przykładem jest niniejsza rozmowa 
podsłuchana przeze mnie na próbie:
Jagienka: Przepraszam panie Henryku, poznaje mnie pan?
Sienkiewicz: Nie bardzo, proszę przypomnieć.
Jagienka: To ja, Jagienka! Wysportowana dziewica!

Sienkiewicz: Niech pani mi przypomni jaką panią 
stworzyłem.
Jagienka: Lubię postrzelać z łuku z chłopakami, pobić 
się na topory, zabić niedźwiedzia, wytopić sadło. Chce 
pan orzecha?
I tak przez dwie godziny. Pure nonsense będzie rządził i 
mieszał w lekturach i w osobach. I do tego śpiewająco, bo 
jak podtytuł wskazuje – będą „Gretest Hits” autorstwa 
Macieja Stuhra, zainspirowane twórczością Noblisty.
Premiera 2 stycznia, a przedpremierowy pokaz 
spektaklu, w którym wystąpi czternastoosobowy zespół, 
w tym autor i reżyser, będzie miał miejsce na dzień przed 
Sylwestrem. Zatem w Nowy 2022 Rok wejdziemy z 
Sienkiewiczem. Komediowo i śpiewająco, bo temu 
widowisku towarzyszy muzyka autorstwa Wojciecha 
Kilara i Janusza Stokłosy. I tańcząco, bo choreografię 
przygotowali niezawodni: Katarzyna Zielonka i 
Jarosław Staniek. Do siego roku!

Z Sienkiewiczem w nowy rok!
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fot. B. Kucharek

  Marek Michalak
Droga do raju cz. 44

  Wrzesień - 1970 rok. Old Metropolitan Band dostał 
propozycje z UJ zagrania kilku koncertów podczas pobytu 
grupy reprezentującej UJ w Helsinkach i Turku na 
tamtejszych uniwersytetach. Radość wielka - nasz pierw-
szy wyjazd poza Ostblock.To jeszcze nie zachód, ale za to 
Skandynawia. Wiele polskich zespołów w tamtych czasach 
wyjeżdżało do Norwegii i Szwecji na kontrakty muzyczne 
przez Pagart. Wprawdzie nasz wyjazd nie miał tła 

finansowego, ale co tam, od czegoś trzeba zacząć. Pobyt choć przez tydzień na obrzeżach 
wielkiego świata już w wyobraźni zaczynał pachnieć słodkim sukcesem. Przed wyjazdem 
spotkanie wybrańców z kierownictwem tego „stada”- ponad 70 osób w Żaczku. Instrukcje, 
informacje, itd. Największy nacisk na ograniczenia alkoholowe. Tylko po litrze na łeb. 
Wiedzieliśmy o prohibicji niemalże w tym kraju i karach związanych z próbą przemytu 
alkoholu. Zaostrzonych kontrolach, a na lotnisku zwłaszcza. Wylądowaliśmy szczęśliwie  
w Helsinkach. Trochę zdziwieni, że nikt nas nie kontrolował.  Z lotniska dwoma autokarami 
zawieziono nas do akademików. Luz, blues. Rano po śniadaniu krótka odprawa. Spotkanie z 
naszymi przewodnikami. Czas wolny na asymilację, potem lunch. Jest pięknie. W którymś 
momencie podchodzi do mnie starszy kolega z grupy naszych organizatorow. Zaczyna 
rozmowę od prośby o dyskrecję. Trochę luźnej rozmowy przechodzącej łagodnie w konkret. 
Że jestem taki wygadany, znający języki i z zespołem liznąłem już trochę świata. Czy 
mógłbym mu pomoc w trochę niewygodnej dla niego sytuacji. Zaryzykował i udało się. Ma 
dziesięć litrów wódki i chciałby to gdzieś sprzedać. Połechtało to moje ego i szybko 
znalazłem rozwiązanie jego problemu. Niedaleko akademików był postój taxi. Zaczepilem 
kierowcę i zapytałem , czy zna takie miejsce, gdzie można by było bezpiecznie taki cenny 
towar jak Wyborowa zamienić na marki fińskie. Zapytał, ile tego mam. Mówię, że dziesięć 
litrów. On na to, że taką ilość to on spokojnie zmieści w bagażniku. Dobiliśmy targu. Mietek 
zadowolił się sześciokrotnym „przebiciem”. Myśle, że taksówkarz też dobrze 
zainwestował, a ja poza szacunkiem u starszego kolegi znalazłem w kieszeni trochę marek 
na drobne zakupy. Dla mnie jednak najważniejsze było to, że z zespołem zagraliśmy w 
słynnym Jazzclubie „Storyville”. Zagraliśmy gościnnie      w polskiej ambasadzie. Podczas 
spaceru zobaczyłem jadącego z pełna siatka zakupów prezydenta Kekkonnena. Wyglądał na 
szczęśliwego. Kiedy zobaczyłem go, nie mogłem uwierzyć, że tak beztrosko jechał na tym 
rowerze. W Polsce taki widok dziś ani zwłaszcza wtedy nie do wyobrażenia. Jeszcze jeden 
moment dopełnił chwile szczęścia na tej drodze do raju. W Helsinkach stoi piękny pomnik 
upamiętniający wspaniałego narodowego kompozytora - Jeana Sibeliusa. Pomnik, który 
wykorzystuje każdy powiew wiatru, aby ożywić świat dźwiękami. 

Droga do raju przez… Helsinki
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        ucieknę dziś w góry
        od Ciebie od Was od siebie
        od szaleństwa błazeństwa
        ucieknę
        poszaleję w gałęziach
        będę pełzał w trawie
        będę wszędzie i nigdzie
        we śnie i na jawie
        będę tańczył z halnym
        będę chwilę ptakiem
        będę sobą i nikim
        pomieszam się z kwiatem
        orłem wzlecę wysoko
        a potem
        wrócę pod dach znajomy
        ogień rozpalę w kominku
        i zamyślę się myślą
        i zapatrzę się w siebie
        i zostanę milczącym          

zostawiłem serce w górach
wracam czasem zobaczyć
jak się czuje
wtulone w mech
zakorzenione między
potężnymi świerkami
pulsuje krew w żyłach potoków
życie tam się zaczęło
a kiedy się skończy
idź do niego
czerwonym szlakiem
przytul go czule do piersi

Z tomiku „Dziel się życiem”- Konfraternia Poetów

Andrzej Dyga

Z tomiku „Idąc przez Bieszczad”

Ryszard Szociński

      Kiedy usiądziesz do wigilii
      I w ucho barszczu
      Szepniesz swe życzenie
      Wtedy już
       Cudzych grzechów
       Nie licz
       Na puste miejsce
       Popatrz chwilę

       Popatrz
       Na siwe  włosy roku
       Co będzie jutro? 
       Powtórz
       Pokój                     

Ostatnia kartka
W kalendarzu
Jak liść ostatni
Tuż przed zimą

Trzeba ją zerwać
I zapomnieć
Że żyć to tyle
Co przeminąć

Sylwestrowy kalendarz

Przy wigilijnym stole

Andrzej Warzecha

Wiersze z tomiku „Od wigilii do wigilii”

* * *

* * *

fot. B. Kucharek

fot. B. Kucharek

fot. B. Zimowski

Ukazała się książka Andrzeja Pacuły o Jego bracie Marku, wybitnym dziennikarzu,
satyryku i aryście Piwnicy pod Baranami.
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fot: B. Kucharek

Roman Wysogląd

fot. B. Kucharek

Skarżyński według Wysogląda (5)

20 lipca 1994 roku (przez przypadek w dniu moich urodzin) 
zmarła Lidia Minticz - Skarżyńska, urodzona w styczniu 1920 
roku w Zabierzowie.
Studiowała malarstwo na ASP w Krakowie, zaczęła w 1938 roku, 
a ukończyła w 1948. Równocześnie studiowała architekturę w 
Politechnice Krakowskiej, oraz była słuchaczem Instytutu 
Filmowego w Krakowie.
Resztę o Jej twórczości przeczytajcie sami. Szefowa Katedry 

Scenografii na ASP, kostiumolog w Starym Teatrze, współtwórczyni kostiumów do wielu 
filmów, w tym Wojciecha Hasa.
Przez chwilę była żoną malarza Kazimierza Mikulskiego, ale od momentu poznania Jerzego 
stali się - jak to się powszechnie pisze -nierozłączną parą, tak w życiu jak i w sztuce.
Nie było mnie w Krakowie w dniu Jej pogrzebu. Przyjechałem - niestety - dopiero kiedy 
Jerzy już kompletnie nad sobą nie panował. Tak był „oderwany” od życia, że po śmierci Lidii 
potrafił zatelefonować do mojej Matki z pytaniem, jak się gotuje zupę pomidorową z 
proszku.
Wakacje spędzałem w Kuźnicy na Helu codziennie do Jerzego telefonując, a po powrocie do 
Krakowa postanowiłem zaprosić Jerzego do Goteborga, by - chociaż na chwilę - oderwał się 
od pustego mieszkania, które po odejściu Lidii stało się dla niego miejscem koszmarnym.
Przyjechał autobusem (z przerwą na ośmiogodzinną podróż promem) i od razu, prosto z 
dworca zaprosił mnie na piwo do baru o wdzięcznej nazwie Dublin.
Spędził „u mnie” niesamowite - przynajmniej dla mnie trzy miesiące, niestety przerywane 
cotygodniowymi wizytami w klinice, ponieważ już wtedy poddawał się terapii chemicznej.
Dzięki Jerzemu, który był wspaniałym przewodnikiem po mieście, w którym mieszkałem już 
od ponad siedmiu lat zwiedziłem  miejsca o których nie miałem zielonego pojęcia.
Między innymi przez trzy dni oglądaliśmy rewelacyjną ekspozycję dzieł Leonarda da Vinci 
prezentowaną w tym czasie w Goteborgu.
Znajomość twórczości mistrza była Jerzemu szczególnie bliska. Dosłownie przed każdym 
eksponatem przystawał i długo tłumaczył mi, co artysta miał na myśli malując, rysując czy 
projektując dane dzieło.
Trochę popijaliśmy, ale umiarkowanie. W nocy Jerzy nie mogąc spać rysował, a prace te 
pozostawił mi na pamiątkę, co odbieram jako zaszczyt. Do dzisiaj zdobią moje, goteborskie 
mieszkanie.
Oczywiście, że nie tryskał humorem, co po stracie Lidii było czymś zupełnie naturalnym.
W połowie października postanowił wrócić do Krakowa, ponieważ czekały na niego 
zawodowe obowiązki.
Żegnając go ze smutkiem wypaliliśmy na dworcu ostatniego (wtedy) papierosa, naturalnie 
mentolowego.
Momentalnie podszedł do nas jakiś młodzieniec i zapytał, czy możemy go „tym czymś” 
poczęstować, ponieważ jeszcze nigdy w życiu nie palił tego rodzaju narkotyku.
Natychmiast po powrocie zatelefonował do mnie z „radosną” wiadomością. W Krakowie 
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Na zdjęciu po lewej stronie jeden z obrazów Leonarda de Vinci pokazywany na 
wystawie w Goteborgu, po prawej Lidia i Jerzy.

rozpoczął się już tak zwany „czas grzania kaloryferów”.  Jednak w Jego przypadku 
skończyło się to tragicznie. Niesprawdzone kaloryfery „przepuściły litry wody” i zalały całe 
Jego mieszkanie. Koszmar.

Poza ZVIS’em:

fot. J. M. Stokłosa

W galerii „Floriańska 22, odbył się wernisaż wystawy poświęconej dokonaniom
i pracy twórczej, nieżyjącego już artysty fotografika Ryszarda Bobka
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Jarek Potocki

WARIACI  

EKSCENTRYCY  

GENIUSZE (2)

fot. B. Kucharek

„Szajbus” - o jego niesłychanych pomysłach i działaniach 

można byłoby napisać książkę.
Kudy do niego oficjalnym awangardzistom i namasz-

czonym przez władzę pseudo-buntownikm na minis-

terialnych subsydiach i stypendiach, jak Maria Socha, rzekoma hrabina Potocka.
          Kiedyś Szajbus zabrał mnie do Zawad koło Myślenic na uczczenie pamięci swojego 

ojca.
          Ze starych opon wykonał wielki krzyż, polał benzyną i podpalił. Zabrałem go stamtąd, 

bo zrobił się wielki pożar i sprawa pewnie skończyłaby się kryminałem.
Gdy  był cinkciarzem zrobił dzieciaka pewnej kelnerce, ale ona od niego zwiała.
Wtedy dał ogłoszenie do prasy „ZGINĘŁA SUKA LUCYNA, PROSZĘ O ODPROWA-

DZENIE ZA NAGRODĄ” i numer telefonu. Należał do tych pewnie dwustu osób, które 

stylem bycia i kolorowymi, fantazyjnymi ubraniami ubarwiali szarość tamtego, nudnego 

Krakowa.
           Innym razem Szajbus zaprosił mnie na dancing do WARSZAWIANEK. Siedziało
tam jakieś szemrane towarzystwo i on wdał się z nimi w kłótnię. Zaczęła się draka.
Wszyscy się lali, latały butelki i łamano krzesła. Byłem sprawny i lubiłem się bić, ale było  

nas tylko dwóch, więc salwowaliśmy się ucieczką.  Gdy ochłonęliśmy, Szajbus wyciągnął 

jabcoka i oblaliśmy sprawę. Na zewnątrz czekał pluton prewencji, a jego  szef, który znał 

oczywiście dobrze Szajbusa mówi „Ty Szajbus idź do domu.
A ten pan, kolega co jest z tobą , to kto? Jego też puszczamy”. Upiekło nam się, bo mogliśmy 

zarobić ze trzy lata.
            Szajbus pił z Wieśkiem Dymnym z którym się przyjaźnili.Przed  śmiercią Wieśka
pili na umór. Wraz z niejakim Wypłoszem  i Andrzejem Skąpskim przyczynili się do śmierci 

Dymnego, niestety. Za forsę z samych pięciuset butelek , które walały się po pracowni 

Wieśka, a płacono za nie w sklepie po złotówce, mogli kupić sporo gorzały. Kolejnym 

wyczynem Szajbusa było zabranie halabardy z WIERZYNKA i zjechanie z nią rowerem do 

Piwnicy pod Baranami. Niestety żył pod wielką presją psychiczną gdyż miał raka prostaty. 

Podejrzewano go też o współpracę z SB.
            Życie Szajbusa skończyło się jego samobójstwem. Podobno bezpośrednią przyczyną
było drastyczne  podwyższenie czynszu, co groziło mu bezdomnością.
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Andrzej Matusiak
MÓJ DAWNY KRAKÓW 

MIASTO, LUDZIE, WYDARZENIA
na starej pocztówce i fotografii 
oraz wspomnieniach”  (102) 

Katedra Wawelska cz. 2

fot: autora

     W 1305 roku pożar dotknął romańską „Hermanowską” 

katedrę, a jej odbudowę rozpoczął biskup Jan Muskata, 

który wprawdzie nie cieszył 

się zbytnim szacunkiem 

(popierał wrogich czeskich 

Przemyślidów i Jana luksemburskiego), ale jego herb „trzy 

korony” pozostał do dnia dzisiejszego w pieczęci Kapituły 

Katedralnej. Częściowo odremontowana katedra, została 

20 stycznia 1320 r. miejscem koronacji Władysława I 

Łokietka (1260-1333), jako pierwszą tutaj koronacją 

władcy na Króla Polski.  Katedra wawelska od tego czasu, 

stała się miejscem koronacyjnym kolejnych późniejszych 

polskich królów. Po tej uroczystości biskup Nanker  

rozpoczął budowę nowej  gotyckiej  katedry i do 1346 r. 

powstało jej prezbiterium z ambitem (obejściem za 

ołtarzem głównym). Gdy 2 marca 1333 r. zmarł 

Władysław I Łokietek, 

został pochowany jako 

pierwszy polski król w wawelskiej katedrze, a 25 kwietnia 

tegoż roku na Króla Polski koronowano w niej jego syna 

Kazimierza III Wielkiego (1310-1370). 

Gotycki kamienny, tumbowy (skrzyniowy) nagrobek 

Władysława Łokietka jest pierwszym królewskim grobem 

w katedrze wawelskiej. Został ufundowany przez 

Kazimierza Wielkiego i wykonany w latach 1341 – 1346. 

Na bokach tumby przedstawiono postacie duchownych,  

biskupów, kobiet i mężczyzn, a na płycie górnej 

umieszczono wyrzeźbioną postać króla. Nagrobek miał 

rzeźbiony baldachim, który został usunięty ok. XVII w.  i 

bez którego miał niewątpliwie skromniejszy wygląd,  co 
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przedstawia widokówka z ok. 1900 r. Obecny baldachim nagrobka, pokazany na kartce 

pocztowej autorstwa St.Tondosa i W.Kossaka, powstał w latach 1901 – 1904 według 

projektu Sławomira Odrzywolskiego (1846 – 1933) architekta i konserwatora katedry  

(1885-1904). 

Za panowania króla Kazimierza Wielkiego kolejni  krakowscy biskupi , Jan Grot i Bodzanta 

kontynuowali  realizację trójnawowej bazyliki z transeptem, otaczaną wokół już w trakcie 

budowy i w późniejszych czasach, kaplicami skierowanymi do wnętrza , którego centralna 

część stanowi ołtarz - mauzoleum z relikwiami św. Stanisława biskupa męczennika.  

Później dobudowano w XIV i XV w. trzy wieże – północna „Zygmuntowska” z dzwonem 

„Zygmuntem”, najwyższa „Wieża Zegarowa” z barokowym hełmem i najniższa „Wieża 

Srebrnych Dzwonów”. Budowę gotyckiego kościoła katedralnego zakończono  jego 

konsekracją w dniu 28.03.1364 r. dokonaną przez arcybiskupa gnieźnieńskiego Jarosława 

Bogorię Skotnickiego.                                   . 

PS . Grudzień kończący rok kalendarzowy, cieszy nas jakże przyjemnymi zwyczajami 
obdarowywania się upominkami i radosną świąteczno – noworoczną atmosferą, jakby na 
pociechę ewentualnych niepowodzeń i braku pomyślności, a może szczęścia w mijającym 
Roku. Covidowa zaraza spowodowała, że dla bardzo wielu ludzi, ten 2021 Rok, tak jak i jego 
poprzednik był niezbyt „fartowny”. Do wzajemnego obdarowywania się w grudniu,  mamy 
niejedną okazję w zależności od tradycji, kraju, regionu, przyzwyczajeń, preferencji itp. i 
oczywiście od zasobności portfela. Zaczynamy obdarowywanie w nocy z 5 na 6 grudnia 
przez św. Mikołaja biskupa z Miry - kiedyś dotyczyło tylko dzieci, ale obecnie i dorośli są 
chętni na „mikołajowe” dary. Natomiast w wigilijny wieczór i świąteczną noc Bożego 
Narodzenia upominki możemy dostać pod choinkę, pod poduszkę czy do skarpety, jak kto 
woli, od aniołka, gwiazdki, gwiazdora, dzieciątka, 
zamerykanizowanego Mikołaja podobno z Laponii ( w 
czerwonej czapce i czerwonym nosem, chyba od 
Finlandii), jak i Dziadka Mroza z rosyjskiej północy. Do 
wyboru do koloru dla tych z lewa i prawa,  dla 
wierzących, niepraktykujących, wątpiących, ateistów, 
Zielonych, mięsożernych i wegetarian, abstynentów i 
lubiących, tych od LGBT i hetero, oraz wszystkich innych 
nie wymienionych.

Życzę więc wszystkim Czytelnikom naszej Zwisowej 
Gazetki i moich artykułów o Krakowie – wielu 
„trafionych” upominków od kogo tylko chcecie, 
szczęścia, zdrowia, radości, pomyślności, świątecznej 
rodzinnej atmosfery, pogody ducha i w ogóle (bez 
covida) Wesołych Świąt .  Z największą życzliwością 
Autor –  Andrzej Matusiak
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Ladislav Volko

Liścik z Bratysławy nr. 84

fot: N. Pazdej

Chociaż covid wzmacnia swoją pozycję zwłaszcza w 
Europie i niestety umierają ludzie, to nasze ugrupowanie 
rządzących – bo trudno to nazwać rządem z prawdziwego 
zdarzenia, jak Janosik, zarządzają problematyką zarazy od 
buka do buka. Totalna wakcynacja jest zbawieniem. Bo 
patrzcie, w Austrii tak zarządzili, a inne kraje dorosłego 
kapitalizmu myślą o czymś podobnym. Jednak niebywałe 
protesty w tych krajach hamują „jedyną“ możliwość by 
powstrzymać covid 19. Wakcynacja jest na Słowacji na poziomie 45% ogółu ludności - a to 
są ci, którzy są pozytywnie odbierani przez władzę. Nie zaszczepieni są właściwie z punktu 
widzenia władz, nieodpowiedzialni, chociaż są zdrowi ale nikt ich nie przekonał że 
wakcynacja jest jedyną możliwośćą ochrony przed coroną. Najlepszy sposób jak podzielić 
społeczeństwo już i tak podzielone. I teraz nie wiem, czy to realizacja jakiegoś 
planu...albo...no... co? Nikt jednak nie mówi o budowaniu imunitetu, zdrowym stylu życia... 
Wesoło, wesoło gdyby to nie było bardzo smutne. W Krakowie po rozmowach z końmi, 
które na Rynku Głównym od lat ciągną dorożki, 638 osób postanowiło bronić ich honor i 
zdrowie, psychiczne i mentalne i zakazać dorożki. W Warszawie nawet 65 tysięcy obywateli 
podpisało petycje organizacii Otwartych Klatek za zakazem sprzedaży karpiów na Święta.  
U nas w cyrkach nie wolno występować tygrysom, słoniom i im podobnym zwierzętam, 
chociaż za miedzą w Czechach i wydaje się, że w Polsce też, wstępować w cyrkach mogą.   
W kolejce sa na pewno dalsze zwierzęta – psy, koty, konie, krowy itp. bo na pewno 
psychicznie im nie jest tak, jak powinno być, zdaniem „specjalistów“. Od czasu do czasu się 
wydaje, że mniejszości rządzą – bo, demokracja. I bardzo nie popularne i nie na czasie jest 
powiedzieć, że król jest nagi. I teraz z innej beczki. W Krakowie się wie, że są tutaj Słowacy. 
Przede wszystkim wiedzą o nich ci, co potrzebują co nieco wydrukować, bowiem drukarnia 
jest szeroko znana w Krakowie i w okolicach z dobrej roboty. Kontakty ze Słowakami są 
starej daty ale przede wszytkim chodziło o kontakty w ramach studiów na Uniwerstecie 
Jagiellońskim od średniowiecza, o czym świadczą materiały historyczne, jak również w 
ramach wymiany handlowej, nie mówiąc, że głównie Spisz i Orawa były i są do tej pory 
największą przestrzenią kontaktów. Ale to jest inna historia. Słowacka mniejszość narodowa 
zaczęła powstawać na zemiach polskich dawno przed 1918 rokiem. Przeczytać można o tym 
na internetowej stronie Towarzystwa Słowaków w Polsce, którego centrala mieści się          
w Krakowie i które od swojego powstania jest bardzo aktywne. Duszą TSvP jest od lat 
Ľudomir Molitoris, sekretarz generalny, świetny organizator, po nowemu menedżer, znawca 
terenu. Przewodniczącym Zarządu Głownego jest znakomity profesor prawa Józef Ciągwa. 
„Głównym celem działalności Towarzystwa Słowaków w Polsce jest organizowanie 
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amatorskiego ruchu artystycznego, czytelnictwa oraz nauki języka słowackiego, a także 
podtrzymywanie związków z macierzą. Towarzystwo organizuje również szereg imprez 
kulturalnych.“- jak piszą w informacji o swojej działności. Na ul. Św. Filipa 7, gdzie jest 
siedziba Towarzystwa działa bardzo ciekawa Galeria Sztuki Słowackiej – warto obejrzeć 
poszczególne wystawy. Prowadzą rownież ożywioną dzialalność wydawniczą. Ich książki są 
wydawane na wysokim poziomie. Współpracują z Ambasadą RS, Konsulatem Generalnym i 
Instytutem Słowackim i mnóstwem innych organizacji. 63 lata wychodzi organ 
Towarzyystwa, czasopismo Život, którego 750 numer ukazał się w styczniu tego roku. Jest 
bardzo dobrze redagowane, dostosowane do swoich odbiorców, jak również do osób, które 
interesują się Słowacją. Polecam go również czytelnikom naszego pisemka.

W Nowym Jorku zmarł Jacek Gulla -            
artysta malarz, filozof, poeta. 
  Częsty bywalec „Vis a Vis”. 

Cześć jego pamięci!

W wieku 80 lat zmarł w Krakowie 
Krzysztof „Kris” Cedro

artysta o wielu talentach: Malarz, 
rysownik, pisarz i poeta.

Autor tekstów wielu piosenek
stylu country, książek o tematyce

westernu, wydawca gazetki
Baru RIO.

Krzysztof „Kris” Cedro

Jacek Gulla 
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sprawdzić na różnych obrazach W. Kossaka czy P. Stachiewicza, którym to służyła jako 
modelka. Te piękne dziewczyny u studni, w stroju krakowskim podające dzban wody 
ułanowi, to ona. W związku z czym często gościła w pracowniach malarskich i chętnie 
przebywała w środowisku bohemy krakowskiej.  Zgodnie z panującą wówczas 
chłopomanią stanowiła atrakcję towarzyską na salonach artystycznych. Małżonek był 
podobno niezadowolony, czemu dawał wyraz dosyć gwałtownym zachowaniem. Do tego 
permanentnie był pijany. Z zawodu był szewcem, zatem pił nie tylko zawodowo ale i dla 
ukojenia nerwów zszarganych zachowaniem małżonki. Gdy ta wystąpiła o rozwód  nerwy 
mu puściły i zamordował niesforną niewiastę a zwłoki nieszczęsnej poćwiartował i wrzucił 
do Dłubni. Zbrodnia została oczywiście odkryta i Palucha osadzono w Wiśniczu na 12 lat. 
Karę odbył, wyszedł podczas wojny w kiepskim stanie fizycznym i psychicznym. Do 
śmierci w roku 1960, utrzymywał się z żebraniny.
   Następną historię znam z relacji księdza van Roya, długoletniego proboszcza parafii św. 
Anny. Jako że pochodził z Niderlandów, wyróżniał się rzetelnością, zatem  można wierzyć 
w prawdziwość Jego relacji. Otóż co piątek odwiedzała go ta sama ekipa żebraków             
w wiadomym celu. Raz, w jakichś skomplikowanych okolicznościach dobrotliwy księżulo 
został przez jednego z nich oszukany. Uparty Holender doszedł swoimi sposobami gdzie 
można znaleźć delikwenta i odszukał go. Trafił do b. przyzwoitej willi w okolicach 
Salwatora. Służący prosił czekać gdyż pan się kąpie. Po chwili ukazał się nasz żebrak         
w jedwabnej bonżurce z gustownym fularem pod szyją. Z rozbrajającym uśmiechem 
przyznał się do oszustwa i przeprosił. Przy okazji niejako, wielebny dotarł do jeszcze  
jednego lokum wynajmowanego przez opisywanego cwaniaczka, które służyło mu jako 
garderoba. Rano opuszczał swój dom 
jako szanowany zamożny obywatel,   
w owej przebieralni przeistaczał się    
w nieszczęśnika godnego wsparcia i 
szedł do pracy, jak widać zupełnie 
zyskownej. Świat to dla nas niedos-
tępny i tajemniczy.
   Próbował go zgłębić nasz znakomity 
kolega Tomasz Kaiser obserwując, a 
nawet przeniknąć doń z aparatem 
fotograficznym. Zaowocowało to 
świetną wystawą, której próbkę, za 
zgodą Autora, prezentuję obok.      
 Ciąg dalszy nastąpi w drugiej części 
felietonu za miesiąc. 

fot. H. T. Kaiser

Kochani czytelnicy, kolejny rok mija. Dzięki naszym wspaniałym redaktorom   

i współpracownikom, ciągle trwamy. W czasach pandemii, która tak nas 

dotknęła i zamknęła, gazetka stała się naszym małym okienkiem na świat.  

Niech w nadchodzącym roku to okno otworzy się jak najszerzej na nowych 

autorów i czytelników.  AD
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fot: B. Kańska - Bielak

Lesław Pizło

Mnemozyna 4

W powszechnym przekonaniu prostytucja jest najstarszym 
zawodem świata. Nie jestem aż tak stary, żeby móc to 
stwierdzenie rzetelnie zweryfikować, ale wszelkie znane 
mi źródła mówią, że kurewstwo, złodziejstwo i żebractwo 
są starsze niż ludzkość.  Obserwuje się je u naczelnych, od 
których podobno pochodzimy. Nic dziwnego, że w drodze 
ewolucji i doskonalenia się, ludzkość uczyniła z tych  
zachowań zawody, potem ujęła je w ramy organizacyjne, 
skodyfikowała, opodatkowała i nobilitowała niekiedy 
czyniąc z trudniących się tymi procederami elity społeczne.  I tak już zostało.
   Zajmę się jednym z tych zawodów nie tyle upadłym czy zanikłym, ale tak bardzo 
zmienionym, że warto  przypomnieć jak wyglądał jeszcze nie tak dawno. Mianowicie 
żebractwem. Jak rzecz się miała niegdyś, wiemy z literatury, a jak  dziś -  każdy widzi. 
Partactwo i nieudolna amatorszczyzna. Kiedyś to byli mistrzowie w zawodzie. Ale 
pamiętajmy, że ludzie parający się tym procederem to też nie była jednorodna społeczność. 
Obok profesjonalistów, specjalnie kształconych, uprawiających zawód od pokoleń, było 
wiele przypadkowych, nierzadko malowniczych postaci. Niektórzy zmuszeni  do żebraniny 
przez okoliczności dziejowe, inni to niebieskie ptaki, cwaniacy i nieroby . Urodziłem się tuż 

po wojnie w świecie rojącym się od różnych rozbitków życiowych, 
fizycznych i psychicznych. Kalecy, inwalidzi i „zwykłe wariaty”, to 
była codzienność. Żyli dzięki solidarności społecznej, dobro-
czynności i naiwności ludzkiej, którą umieli po mistrzowsku 
wykorzystywać. Większość przestrzegała pewnych zasad 
„zawodowych”. Jedni tkwili na „swoich” stanowiskach, najczęściej 
zlokalizowanych w pobliżu kościołów i cmentarzy, inni pukali do 
domów, zakładów rzemieślniczych i sklepów prosząc o wsparcie. 
Zamożniejsi obywatele opłacali ustaloną składkę w instytucjach 
dobroczynnych typu Caritas, które wspierały biedotę. Świadczyła o 
tym stosowna plakietka, umieszczona na drzwiach wejściowych. 
Miała ona powstrzymać żebrzących przed dobijaniem się o jałmużnę, 
ale różnie z tym bywało. W niektórych starych kamienicach 
zachowały się do dziś. Jak wspomniałem żebracy mieli swoje 
stanowiska pracy i rewiry w jakiś sposób ustalone i raczej nie 
wchodzili sobie w drogę. Oprócz licznej gromady anonimowych 
żebraków było też wielu znanych. Czasem z imienia i nazwiska, 

czasem jakiegoś przezwiska wynikającego z wyglądu lub zachowania. Przypomnę 
niektórych, którzy z jakichś powodów utkwili mi w pamięci.
   Niejaki Maciej Paluch codziennie żebrał pod kościołem św. Marka, a w piątki, tradycyjny 
dzień dobroczynności, wyruszał w obchód. Znali go wszyscy i historię jego życia. Otóż 
tenże Paluch, obywatel podkrakowskiej wsi Dłubnia, był żonaty z Zofią Frontczakówną 
zwaną Piękną Zośką. Przezwisko to nosiła z powodu niepospolitej urody. Można to 
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Zasłyszane lewym uchem, 

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

Fundusz gazetkowy zasilili: Zvis-(170),W.M.+I.K.(100),J.Z.-(100),”N.Z”-(15),Z.D.-
(100), P.M-(100),J.F.-(50),A.Z.(50).Wydano: druk X,XI-(524) znaczki-(153) = (677)

Podczas ostatniego Halloween w Zwisie  
wykształciła się z „Nocnej zmiany” grupa  „Sabat”..     
Oj  szykują się balety!  

Nasz zwisowy , uczelniany specjalista od  pływania „krytą żabką” podzielił się
swymi doświadczeniami  z pracy ze studentami studiów zaocznych. Basen, egzamin z 
pływania. Na prośbę o dowody (osobiste) wszyscy  skoczyli do wody. Cóż pozostały 
tylko wspominki.

W Warszawie mówią o nim z podziwem: król mody z Krakowa, twedowa marynarka,
płaszcz w pepitkę, buty włoskie. To nasz arbiter elegantiarum  mgr inż. Wojciech M.                                                                                                                                             

W związku ze zbliżającymi się chłodami kierownictwo „Vis a Vis” postanowiło
ustawić w kawiarnianym ogródku zabytkowy, (ze stanu wojennego) „koksownik”.
 
Jeden z redaktorów naszego pisemka obchodził w listopadzie 76 rocznicę urodzin.
Była oczywiście lampka koniaczku. Jubilatowi życzymy  stu lat życia. Teoretycznie
będzie okazja do spożycia jeszcze  24 lampek  pysznego koniaczku.

Autorów długich artykułów prosimy o czasowe ograniczenie długości  swych prac do 
jednej strony celem umożliwienia druku swych przemyśleń i wspomnień nowym auto-
rom cierpliwie czekającym w kolejce.      

Jeden z bywalców został ogłoszony królem. Nadzieje na intratne stanowiska przy królu
prysnęły gdy okazało się, że został tylko królem polowania.       

Podobno „Nocna zmiana” tak sprytnie kamufluje swoje liczne skandale, że nikt nic
nie wie – no może poza czujnym Personelem, który zachowuje absolutną dyskrecję.    

„Arbiter elegantiarum” wraz z fanką  zakładają w Warszawie Fan Club gazetki „VaV”.
         W zebraniu założycielskim, które odbyło się w ekskluzywnej restauracji „Kwiaty 
Polskie”  uczestniczył Nadredaktor. Podano tatary, kawiory, a z napojów wina i piwa.

Ostatni zwisowy bocian odleciał dziś rano do Hurghady. 
Do zobaczenia na wiosnę.
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Halloween w Zvisie czyli „sabat czarownic” 

- 29. 10. 2021

fot. B. Zimowski


