
28  │vis a vis | styczeń 2022

fot: B. Zimowski 

 numer 1 (159), Kraków, styczeń 2022

fo
t. B

. K
u
c
h
a
re

k

              Niezależna Telewizja Vis á Vis

JEDYNA  NIEZALEŻNA  GAZETKA  W  KRAJU

            Wróć!
            Proszą stare kalendarze

            Gdzież wrócę?

            W zapuszczonych ogrodach
            Szalejący starcy
            Rwą włosy
            Z posiwiałych bród
            Przyzywając minione kochanki

            Gdzież wrócę?

            Ja który
            Mijam
            Ten którego
             Nie ma                                

Andrzej Warzecha
Stare kalendarze

z tomiku „Od wigilii do wigilii”
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Andrzej Sikorowski

OKNO NA PLANTY (113)

fot: B. Zimowski

Bez tytułu

Tak - programowo trzymamy się daleko od polityki. Ale 
przecież redagujący i większośc autorów naszej gazetki 
należą do pokolenia, które musiało żyć z cenzurą i 
kneblem na ustach, dlatego nigdy nie pogodzimy się z 
"powtórką z rozrywki".
Dołączam zatem swój głos do protestu wszystkich w tym 
kraju, którzy na dyktaturę ciemniaków nie wyrażają zgody.
Dziś stacja telewizyjna, jutro internet, a później wszystko co ma własne zdanie inne niż wola 
rządzących kacyków.
To akurat Zwisowi nigdy zwisać nie będzie.

 Czy takim tytułem należy witać Nowy Rok? Pewnie poprawniejsze politycznie 
byłoby jakieś przesłanie z optymizmem w tyle, z nadzieją na powitanie niewiadomego. Ale 
nasza gazetka od polityki programowo daleka, za to emocjom wszelkim bliska. A te buzują, 
gdy obok rzeczy niewiarygodne.
 Po trwającej wiele dni śpiączce zmarł w szpitalu polski strongman. To ktoś 
obdarzony herkulesową siłą, górą mięśni, ktoś biorący udział w zawodach, gdzie podnosi się 
tony lub przepycha autobusy. Ale śmierć "herosa" nastąpiła na skutek spoliczkowania!!! Po 
prostu dostał w papę. I tu dowiaduję się, że zdziczenie i ogłupienie moich rodaków osiągnęło 
poziom niewiarygodny. Rozgrywają zawody z udziałem zachwyconej publiczności podczas 
których pilnowany przez sędziów kretyn nadstawia gębę drugiemu debilowi, by ten 
uprzednio dobrze namierzywszy palnął go otwartą dłonią w twarz. Te wyczyny są utrwalane 
na filmach, można je oglądać w sieci, kibice zaś obstawiają zwycięzców i czekają z 
krwiożerczym zaciekawieniem na tragedię. Ponoć po pyskach okładają się także panie, choć 
tym ostatnim słowem trudno je określać, nie obrażając kobiet. Oburzonego do granic acz 
wciąż mało obecnego w Internecie piszącego te słowa, wnet poinformowano o bitkach na 
gołe pięści lub grupowych masakrach w oktagonalnych klatkach, gdzie krew leje się jak      
w rzeźni, a wyfiokowani widzowie popijając drinki pasą oczy makabrą. 
 Jeśli więc witam 2022 z nadzieją na piękną zimę, kwitnącą wiosnę, gorące lato, 
pastelową jesień, to tej nadziei na lepszych i mądrzejszych ludzi wokół coraz mniej.

O żesz w mordę!

styczeń 2022  | vis a vis │ 3

Adam Kawa

fot. B. Kucharek

Sonety wieków ciemnych

VIII

IX

„Sonety wieków ciemnych” - wydawnictwo MCDN - 2005

Kto przeprowadzi skały cień przez lirę, 
zatańczy skałę i skała rytm odda, 
rytm delikatny, puls w dziewczęcych biodrach. 
Kto cień zatańczy i na cienki sztylet

wbije sopranu, który w śpiewie syren 
śmiercią oddycha w basowych akordach, 
temu do ręki fala morze poda. 
kiedy nawlecze cień na dźwięku igłę.

Dźwięk z rytmem fali złączy cienia nitką, 
z poszumem w blasku morze z nieboskłonem, 
chwilę ulotną z przeszłością, a przyszłość

już się otwiera jak Morze Czerwone 
w słowie proroka. Za muzyką idą 
skały i drzewa w morze rozchylone.

Ziemi bliskiego przedłużenia szukam, 
gdzie w śmierć się wchodzi łagodnie jak w zimę, 
szronu koronką mgła na świerkach stygnie
i w okno zimy metafora puka.

Bliskiego ziemi przedłużenia szukam, 
odkrywa słowo czułość słowa w rymie,
wiosennie śpiewa ptak w strofy brzezinie 
i stary kanon powala jak wódka.

Szukam bliskiego ziemi przedłużenia, 
gdzie mit nie grozi żmiją Eurydyce, 
kipiel chaosu idea wypełnia,

nawet listopad jak dziecka policzek.
Sen śni noc jasną jak bajka, a jednak
lęk jak gwóźdź w mózgu, jak szaleństwo w Nietzschem.

Sylwestrowi Marynowiczowi
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Jan Nowicki

Stefan Szlachtycz

„BROSZEK”

 i

UCZENNICA  CZARNOKSIĘŻNIKA

fot. archiwum

Krótkotrwała, intensywna terapia polegała na przyjmowaniu 
leków psychotropowych i poddawaniu się rozmaitym, 
klinicznym zabiegom.  Efekty dały się zauważyć 
obserwatorom postronnym, już po krótkim czasie. W miejsce 
kordialnego, rozbawionego  „króla życia”, do 
„Warszawianek” przychodził teraz (rzadko) cichy, skupiony 
człowieczek, który najchętniej zasiadał sam. Rozmowa z nim wyglądała teraz, mniej więcej 
tak: - Mów cicho. Jestem na podsłuchu. Widzisz tego faceta po drugiej stronie 
Sławkowskiej? Od trzech dni pojawia się, gdziekolwiek jestem.  Znający Broszka zaczęli, za 
jego plecami pocierać czoło kolistym ruchem… 
W tym czasie w świecie na zewnątrz Broszka, też miały miejsce zmiany. Telewizja 
przeniosła się na Krzemionki, jej nowy naczelny - dotychczasowy  szef  cenzury - dostał 
nowego kierownika kadr. Ponury Zdzisław S. ex-major (zapewne) Urzędu Bezpieczeństwa 
rozpoczął czystkę ideologiczną wśród personelu Ośrodka. Restrykcje objęły pion 
artystyczny, wśród zwolnionych znalazł się piszący te słowa, i… Jerzy Broszkiewicz. To 
znaczyło, że przestał być pupilem Komitetu Wojewódzkiego. Mnie wyszło to na dobre, 
wypowiedzenie cofnięto, znalazłem się w Warszawie, wkrótce awansowałem na Głównego 
Reżysera TVP. Kontakty z Broszkiem ograniczyły się, ale nie zakończyły.
On sam, stał się już pełnoprawnym pacjentem Oddziału Psychiatrycznego, leczonym, 
głównie w trybie zamkniętym, czyli w pomieszczeniach bez klamek. By go nie pogrążyć, 
trzymano go na Oddziale przez określony czas, a potem odsyłano do domu. Małżeństwo nie 
uległo rozpadowi, narzeczona odeszła w zapomnienie. Nie wiem dlaczego 
Broszkiewiczowie zmienili mieszkanie. Ze świetnego lokalu na Nowym Kleparzu, gdzie 
bywałem często, przenieśli się na ulicę Lea, wówczas „Fel Dzierżyńskiego” -  jak się 
mówiło. Nigdy tam nie byłem. Postępów w leczeniu nie było, raczej przeciwnie. W tym 
czasie Broszek pisał dla dzieci i ta twórczość miała się okazać najtrwalsza. 
Pewnego dnia zadzwonił do mnie do Warszawy, i w trybie kategorycznym zażądał spotkania 
twarzą w twarz. Podnieconym głosem oznajmił, że leczenie już się kończy, że jest teraz na 
Oddziale Internistycznym, że ma plany twórcze etc. Pojechałem. Rzeczywiście, na Odziale 
Chorób Wewnętrznych słynnego doktora Aleksandrowicza miał wyszykowany apartament, 
jak w dobrym hotelu. Był radosny i podniecony, prawdopodobnie farmakologicznie. –         
Z głową, już OK, coś mi znaleźli „w bebechach” i tu mnie trzymają. Mam dwie godziny 
przepustki, wyskoczmy - jak za dawnych czasów - do „Francuza” (Hotel „Francuski”), 
zapraszam cię na koniak. -  Wyszliśmy, na postoju (jeszcze nie było radio-taxi) stała długa 
kolejka. Kiedy zbliżała się pierwsza taksówka, Broszek wybiegł na czoło kolejki i wygłosił 
przemówienie: - Szanowni Państwo, nazywam się Jerzy Broszkiewicz, jestem pisarzem, 
dwukrotnym laureatem Nagrody Państwowej, ze mną jest Głowny Reżyser Telewizji 
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Polskiej, pan Stefan… - przedstawił mnie, a ja chciałem zapaść się pod ziemię.  Perorował 
dalej, a kiedy taksówka zatrzymała się, wsiadł bezceremonialnie, i  mnie przywołał. Piliśmy 
ulubiony „Remy Martin VSOP”, a jemu usta się nie zamykały. Snuł, w durowej tonacji,  
jakieś nierealne plany… Nagle przeszedł w tonację molową i zapytał rzeczowo, czy jeszcze 
ktoś pamięta o pisarzu Broszkiewiczu, czy jakiś teatr, coś jego gra? Kłamałem, jak z nut, że 
wszystko jest OK. W rzeczywistości, on już wtedy popadł w zapomnienie.  Teatr Ludowy, 
gdzie brylował, stał się prowincjonalną scenką.  Zaraz potem zadzwoniłem do doktor Ewy z 
pytaniem, jak jest naprawdę? -  Bardzo źle, udajemy leczenie internistyczne, bo na 
psychiatrii mają go dość, on też źle znosi tam pobyt. Wszyscy czujemy się bezradni… - 
oznajmiła sprawczyni udanego zatrzymania przy sobie męża. 
W kilka miesięcy później, przypadkowo spotkałem ją na ulicy w Warszawie. Oznajmiła że, 
po wyczerpaniu możliwości w Krakowie, przenieśli go na stołeczną psychiatrię. Była 
mocno przygnębiona, nagle rozpromieniła się: -  ale warszawiacy też sobie nie radzą! – 
 Miałem go zobaczyć jeszcze jeden, ostatni raz. W wakacje  przyjechali do nas, do 
Chałup, też byli na Półwyspie Helskim. Jerzy już nie prowadził samochodu, do zespołu 
nieszczęść przybył mu Parkinson.  Prezentował się bardzo źle, ale nadrabiał sztuczną 
wesołością.  Zaprosił na wino i popisywał się sztuczką pokonywania drżenia rąk za pomocą 
szalika. Wciąż snuł plany, w których miałem uczestniczyć. 
Uczestniczyłem rzeczywiście, ale według własnego planu.  W roku 1986 zrealizowałem  
remake szkolnego spektaklu „Dwie przygody Lemuela Gulliwera”, zatrzymanego przez 
cenzurę. Z Jankiem Güntnerem we wszystkich rolach. Zrobiłem to dla nich obydwu. 
Niezawodna TVP zapółkowała gotowca, jeszcze na 3 lata, a kiedy w 1989-tym 
wyemitowała, to w 2-gim programie, z  meczem w 1-szym, napisałem do Broszka, nigdy nie 
odpisał, nie wiem czy widział.  W poemacie Goethego „Uczeń Czarnoksiężnika” powrót 
Mistrza przerywa niefortunne działanie mocy, rozpętanych przez Ucznia. W realu złe moce  
skutkują do  końca.  O śmierci Broszka, w roku 1993, dowiedziałem się z opóźnieniem, 
media jej nie nagłośniały. Doktor Ewa, wdowa - emerytka  odeszła cicho w kilka lat później. 
Została córka Irena - „Ika”. Prócz urody, posiadała niezwykły, rzadki wśród kobiet talent – 
do matematyki, tej na najwyższym poziomie. Zaraz po studiach stała się wykładowczynią 
tej elitarnej dyscypliny wiedzy na UJ-cie. Kariera Stefana Banacha stała przed nią otworem.  
Nie wykorzystała jej, wybrała złe towarzystwo, alkohol i życiowy status kogoś, w rodzaju 
kloszardki.  Zmarła w roku 2021. Saga rodziny Broszkiewiczów dobiegła definitywnego 
zakończenia.  

Po Świętach Pełnych Nadziei nadszedł nowy rok, który nadzieją nie napawa. 

Chciałbym mimo to życzyć wszystkim, aby w tych trudnych czasach znaleźli 

odrobinę optymizmu i tak potrzebnej życzliwości. Niech nadejdzie wiosna i 

rozgości się w naszych sercach i przy stolikach kawiarnianego ogródka. AD
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fot. B. Kucharek

Jerzy Antkowiak

CALLAS FOREVER!!! OCH! 
GDZIEŻ TO? W OCH-TEATRZE 
GWIAZDA ŻEGNA GWIAZDĘ!

WIELKA AKTORKA KRYSTYNA JANDA 21 listopada, 
pożegnała się z rolą Wielkiej DIVY OPEROWEJ MARII 
CALLAS. Słowo „pożegnanie” jest tu zapewne mocno 
niezręczne, ale ono jest, bo wkracza brutalnie proza życia - wygasa licencja i… Zostawmy 
to, morze zdarzy się cud. Wielka rola, która trwa przez przełom dwóch stuleci, ale takiej roli 
mało zwyczajnego stulecia, to teatr, to rola, to magia spinająca DWA TYSIĄCLECIA. Jeśli 
przesadzam, to proszę mnie skarcić, pamiętam spektakl w Teatrze Powszechnym, ale 
przyznaję, ulotność zdarzeń jest prawdą, a żeby było „barwniej” nie mogę sobie kliknąć, bo 
moją małą komóreczkę mogę pokazywać tylko zbieraczom kochającym starocia i inne 
archiwalia. Z obsady towarzyszącej wtedy              w końcówce XX wieku bohaterce tego 
felietonu pamiętam (piszę teraz o spektaklu MARIA CALLAS, lekcja śpiewu), no więc 
(pamiętam pana ŻAKA, który dla nas, pani Dany i mnie był technicznym - technicznie - 
autentycznym). A teraz będą zapewne same nieprawdy, bo mam tylko w oczach Panią 
KRYSTYNĘ, MARIĘ JANDĘ CALLAS przemierzającą scenę w czarnym garniturze, 
pięknie, zaskakująco pięknie w teatrze dramatycznym brzmiące znana arie to znowu sama 
prawda. Pytany o to reżyser obydwu nieco, lub także zdecydowanie innych oblicz tego 
spektaklu pan ANDRZEJ DOMALIK mówi mi, że kostium Pani Krystyny, to ten sam, który 
„grał” w onym czasie. Ale nie o tym pisać chciałem, nie wyłącznie. Przede wszystkim o tym 
com widział i słyszał i także, nie słyszał o siedemnastej w niedzielę w OCH 'u. Nie napiszę 
nieprawdy, opisując jak bardzo wstrząsnęła mną aria i scena z nią związana, aria LADY 
MAKBET z MAKBETA VERDIEGO. Gdyby nie pełna świadomość, że piszę ten felieton z 
potrzeby serca, a nie na zamówienie, i że ogromny sukces aktorki KRYSTYNY JANDY jest 
bezsporny, to pewne moje odczucia, mogą być nietrafione, a może nawet irytujące 
GWIAZDĘ i REŻYSERA? Bowiem sacrum i profanum tej i wielu innych scen jest wielkim 
urokiem tego niezwykłego spektaklu. Powinienem był napisać „było”, ale bądźmy jeszcze 
trochę przy nadziei… Wracając na scenę rzecz ma się tak: po prostu Wielka Gwiazda gra 
inną Wielką Gwiazdę i KONIEC KROPKA powiedziałby nerwus, który wszelkie rozterki 
ucina takim lancetem. Zaś moją rozterką jest, czy jeszcze piszę tradycyjny miesięczny 
felieton, czy list do Pani Krystyny z przeprosinami, że wypisuję niedorzeczności. Ale 
trudno, brnę. W filmie Zeffirellego sprzed dwudziestu lat DIVE gra Fanny Ardant, która za 
namową producenta z TV gra CARMEN, Operę, w której nigdy nie wystąpiła na scenie, 
teraz już nie występuje, słucha nocami swoich płyt, gra w karty z konsjerżami. Zapewne 
wisi w powietrzu sukces lub skandal, bajkowe kostiumy, młodzi przystojni partnerzy i… 
Co? I nic.
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Za zgodą  „Głosu  Pruszkowa”

CALLAS jest szlachetna i ostro protestuje, to niemoralna propozycja, nie można mojego 
głosu z radiowego nagrania, nagrania sprzed lat przenosić do filmu kręconego współcześnie. 
Nie, nie, nie, „Orlando Furioso” wisi w powietrzu – filmu nie będzie, stracone złudzenie, 
stracone pieniądze, nie z CALLAS takie kombinacje. W czasie dwóch, zapewne 

wyczerpujących monologów w OCH-
TEATRZE między burczeniem, strofowaniem i 
niemal dziecięcą radością obcowania ze swoją 
artystyczną młodzieżą jest jeszcze więcej tej 
szlachetności. Gram dla mojej, MOJEJ 
PUBLICZNOŚCI, ich nie wolno okłamywać, 
zwodzić i mamić, to nie jest życie prywatne, to  
T E A T R.
Tak kocha Teatr KRYSTYNA JANDA, która 
Warszawie podarowała DWA TEATRY. 
Podarowała także, całą swoją energię, siebie i 
swoje fundacje. Artystyczne obdarowanie 
SZTUKAMI PIĘKNYMI jest najszla-
chetniejszą stroną ludzi niezwykłych. Zupełnie 
bezwolnie, po antrakcie, wśród publiczności 
mądrej i wrażliwej i życzliwej, bo gubiłem 
laski, maski, szale w paski, dopadły mnie 
skojarzenia gestów, gwał-townych spojrzeń 
zamieniających publicz-ność w żonę Lota. 
Słuchałem, patrzyłem, nie chciałem, ale nikt 
mnie o zgodę nie pytał, widma nie pytają, są 
przez przysłowiowy ułamek sekundy, ale tak, 
jak by ich nie było i tak przez chwilę widziałem 
Bette Davis, potem Magnani, Marlenę i Pana 

Peszka. Wszystkich jednak przebiła w tym koro-wodzie widm, nie uwierzycie Państwo 
COCO CHANEL, ale już PANI CALLAS, okaże się, że przez chwilę nie brała w tym 
udziału. To zapewne nie jakaś kwadratura koła, to temperament PANI JANDY, z którą 
COCO mi się ostatnio prowadza w moich sennych obłokach…
Pani Krystyna Teatr kocha zapewne do szaleństwa. Pani Coco kocha modę, ale nienawidzi 
niedziel, bo w niedzielę się nie pracuje. 
Coco wściekła zamyka się z tkaninami, szpilkami, manekinami i samotnie toczy boje, 
walczy o każdy fragment draperii, fałdy, skosu, czyli diagonalu, który najpiękniej służy tym 
potyczkom. W poniedziałek rano krawcowe biją BRAVO swojej MISTRZYNI. GWIAZDA 
VOCALU i GWIAZDA DIAGONALU, czyż to nie najpiękniejszy Duet NAJWYŻSZYCH 
LOTÓW. A jednak, kiedy wracam do Komorowa, pustą, niedzielną, covidową wukadką 
widzę w lekkim już półmroku i niezupełnym Realu, że jadą ze mną dwie damy – MADAME  
CALLAS i MADAME  JANDA. W Komorowie wysiadam sam. 
To był sen…



8   │vis a vis | styczeń 2022

fot: archiwum

JERZY FEDOROWICZ 

„ABSOLWENCI” 69 (fragment)

Halinę Wyrodek poznałem w 1976 roku, kiedy wraz z kolegami z muzycznej podstawówki 

śpiewałem w przedstawieniu Historyi o Chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim w 

Teatrze im. Słowackiego. Halina grała Jewę, a w roli Jadama Kazimierz Dejmek obsadził 

Jerzego Kopczewskiego zwanego „Bułą”, prawdopodobnie z klucza kabaretowego - oboje 

występowali już wtedy w Piwnicy pod Baranami. Pamiętam Halinę z tamtego czasu bardzo 

wyraźnie: miała bujną, kobiecą sylwetkę i trochę dzikie, pochmurne oczy. W blond peruce (a 

może mi się tak tylko wydaje) przypominała rustykalną postać z dobranocki o Rumcajsie. 

Bardzo się jej bałem. Nie mogłem przypuszczać, że osiem lat później stanę obok niej w 

Piwnicy i próbując zabić ten lęk, do tego lęku właśnie Pani Halinie się przyznam. Było to 

którejś sobotniej nocy, po kabarecie. „Bałeś się?” - spojrzała na mnie tymi smutnymi 

oczami. „I bardzo dobrze, syneczku”.
A było czego się bać. Była Halina żywiołem porywającym i groźnym, fascynującym i 

przerażającym jednocześnie. Po brawurowym wykonaniu szekspirowskiego sonetu czy 

Młodości, nagradzana wielkimi brawami i komplementami przez publiczność i krajową, i 

zagraniczną, potrafiła w autokarze przez całą drogę powrotną terroryzować zespół 

monodramem w wykonaniu swoich wewnętrznych demonów. Kiedyś zdesperowany 

Piotruś Ferster dyscyplinarnie wysadził artystkę z bagażem na przedmieściach Jaworzna. 

Po chwili, przebudzony nagłą ciszą, zainteresował się jej losem Piotr Skrzynecki. „Gdzie 

Halina?” „Wysiadła”. „Jak to - wysiadła?” „Była nie do wytrzymania”. Pauza. W takim razie 

Wspomnienie o Halinie Wyrodek

Grzegorz Turnau:

Pozwoliłem sobie prosić Grzesia Turnaua i Zygmunta Koniecznego o wspomnienie o 
Halince. Było nam łatwiej, bo żyła i pracowała w Krakowie. Spotykaliśmy się prawie 
codziennie. Nie zapominam o tych, którzy także odeszli od nas przedwcześnie. Basia 
Sokołowska, Olga Sitarska, Jacek Bartyzel, Jurek Jończyk i Andrzej Kierc. Piękni ludzie i 
znakomici aktorzy. Podziwiani i oklaskiwani na wielu scenach Polski. Mówimy o Was w tej 
książeczce. Śnijcie i czekajcie na nas. Oby jak najdłużej!

Po ukończeniu studiów aktorskich w PWST w Krakowie 
związała się z Teatrem im. Juliusza Słowackiego, gdzie 
zagrała wiele znakomitych ról. Między innymi Mańkę w 
Ślubie Gombrowicza w reżyserii Krystyny Skuszanki i 
Fiokłę w Ożenku Gogola. Grała w filmie i telewizji. 
Nagrywała płyty. Szeroka publiczność znała ją jako 
interpretatorkę piosenek Piwnicy pod Baranami. Halina 
Wyrodek zmarła w Krakowie 12 sierpnia 2008 roku.
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Zygmunt Konieczny:

Jej mroczny alt hipnotyzował nie tylko publiczność kabaretową i teatralną. „Recepcja? 

Mówi Wyrodek. Zamawiam śniadanie do pokoju. I proszę do mnie nie mówić proszę pana”. 

Przy całym swoim rozdygotaniu, nieprzewidywalności, daleko posuniętej szorstkości 

potrafiła błysnąć syntetyczną puentą, świetnym poczuciem humoru. Pamiętam, jak po 

śmierci Piotra w Piwnicy odbywały się zebrania, służące poszukiwaniu wizji przyszłości 

kabaretu. Na jednym z nich Michał Zabłocki, mój przyjaciel, poeta z Warszawy, człowiek 

niesłychanie zdycyplinowany i poważny, zaprezentował swoją propozycję rozwoju 

Piwnicy, posiłkując się laptopem, co w 1997 roku robiło jeszcze spore wrażenie, zwłaszcza 

późnym wieczorem w podziemiach. Halina w milczeniu wysłuchała wykładu, po czym 

wstała, zgasiła papierosa i oświadczyła: „Ja teraz idę do baru na pińdziestkę. I mam tylko 

jedną rzecz do powiedzenia: nie przenoście nam stolicy do Piwnicy”. I wyszła.
Nigdy nie pisałem muzyki dla Haliny. Udało mi się jednak „obsadzić” ją w znamiennej roli. 

Janina Garycka przyniosła nam kiedyś komiczny prasowy opis seansu spirytystycznego u 

państwa Siemiradzkich w 1892 roku. Ułożyłem to jako scenkę operetkową z intermezzo w 

formie teatrzyku grozy, w którym główną rolę grało medium - niejaka Eusapia Palladino. 

Halina wcieliła się w Eusapię tak brawurowo, że specjalnie wydłużyliśmy tę część numeru, 

żeby móc się nią w roli medium nacieszyć. Była genialną, kompletnie niewykorzystaną 

aktorką komediową. Genialną, bo miała w sobie to, co miewają najwięksi komicy: 

śmiertelny smutek.

Dużo szczęścia i radości,

a przede wszystkim zdrowia

w Nowym Roku 2022,

życzy Redakcja

proszę zatrzymać autobus. Ja też wysiadam” - oświadczył Piotr. I wysiadł. Ta sytuacja 

symbolizuje relację między Dyrektorem a Wielką Artystką: też się jej bał, też nie mógł 

czasem znieść, ale jej Sztuki samotnie, nocą, pod Jaworznem zostawić nie chciał.
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Adam Komorowski

"Czarowna noc w starym Krakowie, tutaj milicjant 
gwiazdy zna...” - śpiewano w kabarecie Cyrulik. 

Milicjantów już nie ma, a policjanci i strażnicy miejscy, którzy gniazdują obok Zwisu, 
gwiazd nie znają. Nie znają ponieważ ich nie widać. Ratusz, Sukiennice, Kościół Mariacki, 
jak większość krakowskich zabytków są podświetlone. Niby to ładne ale polucja świetlna 
sprawia, że przestaliśmy widzieć gwiazdy.
Nigdy nie zapomnę jak przyjechałem w nocy do Leon w Nikaragui. Tam przerwy w dostawie 
prądu są permanentne. Wszedłem na centralny plac i zobaczyłem ciemną sylwetkę katedry, 
jedną z najpiękniejszych barokowych budowli w Ameryce Łacińskiej, na tle 
rozgwieżdżonego nieba. Do dziś mi się śni. Wielka architektura obywa się doskonale bez 
podświetlenia, które sprowadza ją do statusu sztucznych dekoracji Disneylandu. Sztuczne 
oświetlenie pozbawia ją piękna, claritas, która ujawnia się w naturalnym świetle słońca, 
księżyca na tle gwiazd, a także w porannej czy wieczornej mgle.
To było niemal pół wieku temu. Wieczorem na ulicy św. Jana zobaczyłem idących z Hotelu 
Francuskiego, w kierunku Rynku, Carlosa Fuentesa i Jose Donoso. Towarzyszył im Jan 
Zych. Ukłoniłem się grzecznie zazdrosząc Janowi komitywy z wielkimi latyno-
amerykańskimi pisarzami. Wówczas Kraków był marnie oświetlony, w rozrzedzonym we 
mgle świetle księżyca sylwetki Sukiennic i wież kościoła Mariackiego sprawiały widmowe 
wrażenie. Po latach, przebywając w Meksyku, przeczytałem wywiad z Fuentesem, w którym 
stwierdził, że Kraków jest jednym z najpiękniejszych miast świata.
Gdy nadarzyła mi się okazja spotkania z Fuentesem zapytałem -“Przecież Pan był wszędzie, 
skąd ten zachwyt Krakowem?” I usłyszałem - “A wie Pan, po tych wszystkich pięknych 
europejskich miastach z zabytkami pokancerowanymi oświetleniem zobaczyłem miasto 
jako całość emanującą magiczną aurę. Niech wam do głowy nie przyjdzie naśladować 
Paryża, to miasto świateł ale gwiazd nie widać.”
Dlatego marzy mi się w Nowym Roku aby w Krakowie, choć w kilka dni w roku, wyłączano 
podświetlanie Wawelu, Sukiennic, kościołów i pomników. Wyłączono wszystkie latarnie. 
Byśmy, przez moment, zobaczyli miasto w naturalnym świetle księżyca i świetlna polucja 
znikła choć na chwilę.
Wtedy, siedząc wieczorem w Zwisowym ogródku, zobaczymy nad sobą gwiazdy, Drogę 
Mleczną, rozpoznamy konstelacje. Przypomnimy sobie słowa Kanta: “Niebo gwiaździste 
nade mną, prawo moralne we mnie”. Z powrotem staniemy się ludźmi i przestaniemy być 
aktorami w sztuczno-starych dekoracjach.
Dosiego Roku.

Zuriick zum Kant

fot. B. Kucharek
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Galeria Vis á Vis:

Henryk Tomasz Kaiser
wystawa fotografii

„Psy i Krowa”
Galeria Vis a Vis

grudzień 2021
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fot: B. Kucharek

Zbliżała się zima, lecz za sprawą przybyszów z dumnego 
Albionu i okolicznych, nie mniej zacnych wysp, mgła 
otulała szczelnie tutejsze antyczne budowle. W BARZE, 
który był stolicą tego Księstwa, słuchaliśmy nagrań Izabeli 
Trojanowskiej.
Pan Tadeusz, powracający z rozmowy biznesowej na temat 
barokowych kominków, zdjął czapkę i przywitał się serdecznie z Antonim, znanym 
rzeźbiarzem, którego pies odpoczywał pod ścianą z lustrami. Kilku nauczycieli języka 
angielskiego klasy native speaker popijało gorzką żołądkową z ginem lubuskim, 
powtarzając swoją codzienną mantrę: chrząszcz brzmi w trzcinie. Gdy w drzwiach pojawił 
się Nasz Wielki Artysta z ogromnym futerałem, krzyknęli: Desperado!, i podnieśli ręce do 
góry. Maestro rzekł: wychaditie! Na co oni przemknęli tylnym wyjściem do pubu MUCHA. 
W ciszy rozległ się potężny szum Vistuli, była to pora przypływowa, w czasie której 
przybywały od Gdańska barki ze Skandynawami. Wówczas siedzący nieco z boku, w 
towarzystwie autochtonów, odezwał się Marlow: Opowiem jak to mogło być, czasami 
byłem przy tych wydarzeniach, resztę opowiedział mi Don Stefano.

Mówi Marlow:
Od czterech dni pili wszędzie, gdzie się tylko dało, wódkę z sokiem pomidorowym. Ten 
trunek zalecał im Olgierd, znany poeta, filozof i motocyklista, który właśnie powrócił z 
wyprawy na skuterze wodnym po rzece Kongo. Był środek lata, ekstremalnie upalny. 
Przodujące kluby: Pub pod Jabłkiem, Piwnica nad Piwnicą i oczywiście snack-bar Twarzą w 
Twarz to główne punkty odniesienia w ich całodobowych marszrutach.
Tego feralnego dnia z dużego grona ostały się jedynie trzy osoby, które już wczesnym 
rankiem zajęły strategiczny stolik w ogródku, we wspomnianym snack-barze (pierwszy 
stolik na skraju ogródka, z dogodnym umiejscowieniem dla kontaktów z kelnerką, tudzież 
na prostej do postoju taxi). Bill, artysta kabaretowy i reżyser, zaproponował wyjazd nad 
podmiejski zalew, gdzie podobno alkohol też był dostępny, serwowano tam również 
pieczone na wolnym powietrzu golonki, a za pobyt na brzegu zalewu chyba jeszcze nie 
wymagano stosownych opłat. Zanim odjechali, wypili kilka drinków na koszt Antonia. 
Antonio był poetą, chętnie cytował fragmenty Eneidy w oryginale, lubił też starogreckie 
klimaty. Zamawiając w BARZE, używał fraz z Pod Wulkanem. Trzecią osobą przy stoliku 
był Tajemniczy Gość z Filharmonii. Z osób nieobecnych należy przede wszystkim 
wymienić Don Stefana, który za dnia wymykał się na kilka godzin do pracy i dołączał do 
towarzystwa po południu. Godzi się też przypomnieć, że Don Stefano ostrzegał Antonia 
przed Billem, tłumaczył mu, że Bill nie ceni go jako artysty i osoby, a traktuje jako 

Marek Wawrzyński

„Ulisses” - frafment książki

I - Mgła

Fikcja literacka

fot: archiwum
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statystycznego sponsora życiowej pohulanki. Don Stefano wręcz obawiał się, że Antonio 
może stać się ofiarą szalonych eksperymentów reżysera. Również kelnerka, Pani 
Gnozowska, ostrzegała towarzystwo przed wyjazdem nad stojącą wodę, jakby coś 
przeczuwając. Jednak pojechali. We dwójkę, bez Gościa z Filharmonii. Wydarzenia nad 
wodą stały się później przedmiotem drobiazgowego śledztwa, aczkolwiek ustalono mniej 
niż niewiele. Antonio ponoć rozebrał się z wierzchniego okrycia, zanurkował do wody i nie 
wypłynął. Bill rzekomo biegł wzdłuż brzegu i szukał go wzrokiem. Rutynowe przesłuchanie 
Billa przez policję bardzo zagmatwało sprawę, okazało się, że Antonio to jego znajomy z 
kawiarni, o nieznanym nazwisku i adresie zamieszkania. Po południu Bill powrócił do 
snack-baru i zaczął zamawiać alkohole dla towarzystwa, co było niebywałe. Gdy nadszedł z 
pracy Don Stefano, namówiono go, by też się napił z tego źródła. Źródłem były pieniądze, 
jakie Bill zabrał z ubrania Antonia po jego utonięciu. Mimo pozornego spokoju przez kolejne 
dni wiele osób zarzucało Billowi, że jest winien śmierci Antonia. Przy czym, zdaniem Don 
Stefana, szczególnie odrażająca jest taktyka obrana przez Billa, polegająca na 
przemieszczaniu sponsora z miejsca na miejsce, z baru do baru, z baru do piwnicy, z piwnicy 
do ogródka, z ogródka nad wodę ...,

Henryk Cebula

- grafiki:
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                                                            * * *
                                              P r z e s ł a n i e     a u t o r a
              W drugiej połowie XX wieku dobrodziejstwem krakowskiej kultury były teatry i 
ich przedstawienia.
                Przedstawienie teatralne najsilniej ze wszystkich znanych ludzkości sztuk 
najsilniej działa na odbiorcę.
              Spektakl to forma wszystkim nam najbliższa, ale i najszybciej przez nas 
zapominana, a przecież nasze dzieje i nasza kulturę jest w stanie ocalić tylko aktywna 
pamięć.
             Te trzy zasady sprawiły, że nowy cykl moich wspomnieniowych 
felietonówkorzystając z  recenzenckiego kalendarza  od lat 60-tych ubiegłego wieku do 
jego końca - przywoływać będzie  c o   m i e s i ą c jedno znaczące wydarzenie teatralne i jego 
twórcę - reżysera spektaklu - zgodnie z datą premiery. Tym sposobem - pod koniec  roku - 
powstanie nowy kalendarz krakowskich premier, o których - mimo upływu czasu - pamiętać 
warto. Po to - między innymi - by nie dać się omamić pseudo-wartościom , których nadmiar 
w tzw. IV Rzeczpospolitej.
                                                                                   Krzysztof  Miklaszewski
                                                               * * *
                                                P r e m i e r a    s t y c z n i a  
 " O p i s     o b y c z a j ó w " ( cz.II )  ks. JĘDRZEJA KITOWICZA  
 czyli  " JAKOŻ SĄDZĄC RZECZY NIE JAK BYĆ POWINNY ,ALE TAK JAK  SIĘ NA 
ŚWIECIE DZIEJĄ" na podstawie: "Opisu obyczajów za panowania Augusta III"                  
i "Pamiętników czyli Historii polskiej".
Adaptacja, reżyseria i scenografia: MIKOŁAJ GRABOWSKI
Premiera: Teatr im. Słowackiego - Kraków - Duża Scena -  19 stycznia 1996
                                               
                                                               * * *
                    P o l s k i    < n a d - k a b a r e t >  n a    n a r o d o w e j    s c e n i e
          Długo czekać musiał ksiądz Jędrzej Kitowicz [1728 -1804 ] - proboszcz z Rzeczycy 
pod Wolborzem, kanonik kolegiaty kaliskiej, by na naszej narodowej scenie, jaką był 
zawsze Teatr Miejski w Krakowie [dziś: im. Słowackiego], wystawiono jego sztukę. Od 
czasów całkowitego wydania jego "Opisu obyczajów i zwyczajów za panowania Augusta 
III" [Lwów 1840-1841] minęło ponad półtora wieku, a jego teatralny odkrywca - Mikołaj 
Grabowski, który już "Opis obyczajów..." <uscenicznił> w Teatrze STU i telewizji, 

postanowił jego <rewelacje> uzupełnić komentarzami "Pamiętników" Kitowicza.
        Zwycięstwo zza grobu Kitowicza polegało - jak pisałem w sezonie teatralnym 
1995/1996 - " na absolutnie przez Polaków niedocenianej potędze dokumentacji. 
Dokumentacji życia i obyczaju. Dokumentacji niemal fotograficznej, bez przemądrzałego 
komentarza i ideologicznej interpretacji.
        Kitowicz bowiem, który  zapiski zaczął czynić już w 15. roku życia, nigdy nie zawierzał 
swojej wrodzonej spostrzegawczości, a wszystko - dokładnie - sprawdzał, konfrontował i 
weryfikował. Dlatego starał się bywać wszędzie: na uroczystościach publicznych z sejmami 
włącznie i na targowiskowych odpustach, na nabożeństwach i na polowaniach, na kazalnicy   
w konfesjonale, ale też -  w alkowie białogłowy, i  na kuligu."
        Dlatego tak wspaniale w dostojnym gmachu krakowskiego Teatru im. Słowackiego  - 
co tym razem ja skrupulatnie zapisałem - zabrzmiały w roku 1996  "teksty księdza Jędrzeja 
obnażające głupotę mas, zdradę elit, przekupstwo urzędników, złodziejstwo sędziów, 
prywatę ideologów, imbecylizm polityków, kretyństwo posłów, tępotę nauczycieli."
      Nic więc dziwnego, że Mikołaja Grabowskiego uznać trzeba za prawdziwego odkrywcę 
nie tylko sceniczności Gombrowiczowskiej prozy. Grabowski bowiem konsekwentnie, 
kolejny już raz - w oparciu o pamiętnikarski materiał Kitowicza - swoim   szacownym 
odbiorcom  narzucił formę, wciągającego ich, ale jednocześnie bardzo ich  jątrzącego, 
kabaretu publicystycznego .
       Bo - jak pisałem ćwierć wieku temu :
"Grabowski (...)   ze swoimi  aktorami,  często wkraczał na widownię.  Ta nieustanna 
partycypacja, wiodąca do wspólnej zabawy, niosła jednak pytania - zgoła poważne.
         Tak rozumieć przecież trzeba logikę teatralnej błazenady, której finał (...) ujawnił 
tajemnicę autentycznego rachunku za ... pogrzeb Stanisława Augusta Poniatowskiego, 
ostatniego króla Polski. I oto okazało się, że jego fundator - rosyjski car -  <na swym> - jak 
się wtedy mawiało - < hołdzie, oddanemu wiernemu słudze>,  jeszcze...zarobił. Oczywista , 
dzięki narzuconej ...na Polaków dodatkowej... kontrybucji.
       To był jeden z tych prawdziwych policzków, którymi Grabowski - z upodobaniem -  
obdarzał nieustannie w tym spektaklu  swoją rozbawioną widownię. Zgodnie zresztą z 
Gogolowskim  retorycznym pytaniem z <Rewizora>: < Z kogo się śmiejecie?!"
                                                               
                                 
                                                               * * *
 W  l u t y m  2022 - 
 w cyklu: SPEKTAKLE, O KTÓRYCH WARTO PAMIĘTAĆ
 O t o   o b c h o d z i m y    D z i a d y
 O <Dziadach> Adama Mickiewicza w inscenizacji Konrada Swinarskiego
 w krakowskim  Starym Teatrze                
 [ premiera: 13.02.1971]

SPEKTAKLE, 

O KTÓRYCH  WARTO PAMIĘTAĆ

Krzysztof Miklaszewski

fot: archiwum
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fot: B. Kucharek

fot. B. Kucharek

  Marek Michalak
Droga do raju cz. 45

Pierwszy marzec trzeciego tysiąclecia. Mamy z JBBO 
krótki ale ciekawy ciąg koncertów po Kanadzie i niestety 
tylko jeden koncert w USA, w Seattle.Tu kończyła się trasa 
ale nie atrakcje.
    Spędzilismy tu kilka dni goszczeni serdecznie przez 
krakusów. Tolek, nasz basista i ja wylądowaliśmy w domu 
brata Jana Kantego Pawluśkiewicza, Piotra. Pamiętam te 
późne wieczory na tarasie z rodziną Piotra. Mięliśmy piękny 
widok na pasmo wody relaksująco działającej  na 

zmęczenie po dlugim dniu. Nie przeszkadzała nam w tym nawet willa Billa Gaetsa 
dyskretnie wkomponowana w drugi brzeg. Słuchalismy oczarowani opowieści o rodzinie 
Piotra. Ten relaks był potrzebny zwłaszcza po powrocie z wyprawy na narty w pobliskie 
góry. Zorganizował tę wyprawę Ziomek , drugi brat Jana też żyjacy w Seattle. Cudowny 
człowiek, niespokojna dusza, pełen wspaniałych pomysłów. Stwierdził, że ponieważ śniegu 
w górach ciągle dużo, zabierze nas na narty. Przy okazji chciał się pochwalić swoją               
"bacówką" przez niego zaprojektowaną i wybudowaną w górach godzinę drogi od miasta.
    Dom, klasyk w stylu góralskim wyglądał imponująco. Przed domem zaparkowane dwa 
skutery śnieżne. Ziomek, Tolek, Wiesiek i ja ubraliśmy pożyczone kombinezony i buty. 
.Dwóch dosiadło skutery a dwóch na nartach trzymało się linek za skuterami. Piękna 
pogoda, skrzypiący śnieg i tylko my. Dookoła nikogóśko. Dojeżdżamy do szczytu, skąd 
mamy zjechać dzikim szlakiem. Ziomek z Tolkiem już na nas czekają. Nagle widzę jak 
Wiesiek - nasz perkusista próbuje utrzymać kurs na umownej ścieżce ale płoza zaczyna 
wrzynać się w skarpę. Przerażony, że nie da rady utrzymać równowagi zeskoczył ze skutera 
a ja z całych sił usiłuję wyhamować to warczące żelastwo. Czuję jak lina owija mi się wokół 
małego palca i napręża. Nie wiem jak, ale wyzwoliłem się z tej liny. Widzę jak skuter zjeżdża 
sam w dół i jakieś 50 mtr niżej wbija się czołowo w młodą choinkę. Ciekawy mezalians. My 
w szoku. Ziomek zjeżdża do nas swoim skuterem. Widząc co się stało bierze kurs na wrak i 
na chwilę tracimy go z oczu. Jak się okazało, nie dość, że było stromo, to w połowie drogi był 
uskok niewidoczny na pierwszy rzut oka.Opisanie tego trwa wieki a to byly sekundy.
    Usłyszeliśmy ryk wysokich obrotów silnika i chwilę potem widzimy lecący skuter a za 
nim trzymający się linki frunący Ziomek. Wylądowali obok pierwszego skutera. Wyglądało 
, że popękała tylko obudowa ale silnik odpalił. Zdecydowaliśmy że wracamy. Tym bardziej , 
że mój palec wyglądał jakby chcial dorównać długoscią palcowi wskazującemu i spuchł był 
trochę. 
    Krótko trwała ta jazda po górach Ameryki.
    Za to dziś mam co wspominać. Palec jakimś cudem wrócił do pierwotnej długości i dalej 
jest sprawny.
    Cieszę się, że ten skuter nie pomógł mi dostać się na skróty do raju przez jeden ze szczytów 
górskich w Ameryce.

 Droga do raju….. przez Seattle
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Oświadczenie
    Od pewnego czasu obserwujemy coraz bardziej zdecydowane 
kroki obecnej władzy, w kierunku likwidacji wolnych i niezależnych 
mediów w Polsce. Nasza gazetka choć mało znacząca, nie może 
pozostać w tej sytuacji obojętna.    To, że nie zajmowaliśmy się do tej 
pory polityką, wynikało z faktu, że uważaliśmy za ważniejsze inne 
dziedziny życia. Kultura i sztuka, którą się zajmujemy, kształtuje           
w dużej mierze nasze postrzeganie świata i nasz charakter. 
Obserwowane obecnie „zdziczenie” obyczajów wynika przede 
wszystkim z braku kultury. Jest ono wynikiem świadomego działania 
władzy, która  uważa, że „ciemnym ludem łatwiej jest rządzić”. 
Niezależne dziennikarstwo przeszkadza w prowadzeniu ciemnych 
interesów, i  bezpodstawnym bogaceniu się, ukazując powiązania i 
układy  na szczytach władzy.
W dodatku telewizja TVP stała się narzędziem propagandy, 
pokazując spreparowane informacje o wielkich sukcesach naszego 
kraju pod rządami PIS. Efektem jest „zbałamucenie” dużej części 
obywateli, jak w powiedzeniu: „Jeżeli trzy osoby powiedzą ci, że jesteś 
koniem, to idź do sklepu, i kup sobie owsa”. 
W nagłówku naszej gazetki znajduje się sformułowanie: „jedyna 
niezależna gazetka w kraju”, i umieszczając ten napis kilka lat temu, 
nie przypuszczaliśmy, że to stwierdzenie może niedługo stać się 
ponurą rzeczywistością.
Dlatego też protestujemy przeciw poczynaniom obecnej władzy,       
w kierunku likwdacji niezależnego dziennikarstwa, mając nadzieję, że 
zwycięży wolność i demokracja. 

Redaktorzy gazetki: Bogusław Kucharek
Bogdan Zimowski
Magda Konopska
Zbigniew Bajka

Drodzy moi,
w związku z ukazaniem się oświadczenia dotyczącego mediów, 
bardzo proszę o imienne podpisanie się pod nim. Ja się nie podpisuję, 
a jako, że jestem ujęty w stopce, stanowczo protestuję przed 
podpisywaniem oświadczenia jako redakcja. Nie życzę sobie być 
kojarzonym  z  tym  oświadczeniem.

Andrzej Dyga



styczeń 2022  | vis a vis │ 19

fot. B. Kucharek
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Jarek Potocki

WARIACI  

EKSCENTRYCY  

GENIUSZE (3)

fot. B. Kucharek

Innym wariatem był pewien rysownik, Leszek Biały, 
pseudonim Wódz.
Twierdził, że ów książę dzielnicowy jest jego antenatem w 
linii prostej. Miał piękne mieszkanie nad klubem „POD 
JASZCZURAMI", które mu zabrano pod pretekstem, że pali ognisko na podłodze i jest 
niebezpieczny. Razu pewnego zaprosił mnie na Wawel, tłumacząc, że będzie koronowany 
na księcia pana krakowskiego. Obecnych na koronacji ma być cztery tysiące widzów. 
Poszliśmy więc, bo pogoda było piękna, wiosenna i posiedzieliśmy na ławce naprzeciw 
grobów królewskich, ale nikt się nie pojawił. Trochę był tym zmieszany i rzekł „Widzisz 
hrabio, nie przyszli, a miałeś być świadkiem koronacji" Wyciągnął jabola i dodał " Poczęstuj 
się, panie hrabio od księcia Leszka Białego". Na pogrzebie Wodza pojawiła się też agencja 
ochrony JUSTUS na galowo i z wieńcami. Zdziwiony zapytałem, dlaczego są tu i tak 
uroczyście? A oni "Panie Jarku, gdy Wódz przeleciał z pejczem po Rynku, to my za 
interwencje inkasowaliśmy po 80 złotych. Albo jak wrzucił do kawiarni Vis a vis pięć 
świńskich łbów. To nie były małe pieniądze, więc dziś czcimy jego pamięć uroczyście, 
elegancko i z wieńcami".
Piotr Marek był kolejną niezwykłą osobowością. Bardzo utalentowany malarz, twórca 
surrealistycznych obrazów, które dobrze jak na owe czasy sprzedawał za granicę. Płacono 
mu po sto dolarów. Współtworzył także świetny zespół „Düpą” dla którego pisał teksty 
piosenek , a w którym śpiewała Kora. Zespół powstał w 1985 roku z inicjatywy Andrzeja 
„Pudla" Bieniasza i Franza Dreadhuntera. Geneza Pudelsów sięga zespołu Düpą, który 
przestał istnieć po samobójczej śmierci lidera Piotra Marka.
Piotr uczył się tylko dwa lata w liceum plastycznym, ale z racji wielkiego talentu i 
umiejętności został przyjęty do ZPAP jako najmłodszy jego członek w historii. Najpierw 
komisja miała spore opory, bo jakże tu zaakceptować takiego gówniarza bez matury? Potem 
miał głośną wystawę w prestiżowej galerii na Jana. To ja poznałem go z przyszłą żoną, 
szesnastolatką, niejaką Kukułą, która biegała boso po mieście. On był nieśmiały i wysyłał jej 
rysowane specjalnie dla niej komiksy. Zostali małżeństwem Niestety. Marek popełnił 
samobójstwo i powiesił się w 1985, lub 1986. Nie było mnie wtedy w Polsce, mieszkałem w 
San Francisco. Zostawił żonę z dwojgiem dzieci i psem. Jego obaj synowie też nie skończyli 
ASP i są teraz grafikami komputerowymi...Są naturalnie utalentowani i bardzo do niego 
podobni.
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Andrzej Matusiak
MÓJ DAWNY KRAKÓW 

MIASTO, LUDZIE, WYDARZENIA
na starej pocztówce i fotografii 
oraz wspomnieniach”  (103) 

fot: autora

Jeszcze przed konsekracją katedry wawelskiej w 1364 roku, 

król Kazimierz Wielki wyznaczył tam od południowo-

wschodniej strony ołtarza głównego w 1359 r., miejsce na 

swój nagrobek. Gdy zmarł 5 listopada 1370 r. już 7 listopada został w niej pochowany jako 

drugi polski król i ostatni z dynastii Piastów. Po 

nim, zgodnie z wcześniejszymi  układami, tron 

polski przejął król Węgier Ludwik 

Andegaweński koronowany w katedrze 

wawelskiej 17 listopada 1370 r. na króla Polski. 

W 1371 r. został ufundowany przez króla 

Ludwika Węgierskiego i wykonany sarkofag 

Króla Kazimierza Wielkiego z czerwonego 

marmuru węgierskiego, a jego baldachim ze 

sklepieniem krzyżowo – żebrowym z białego 

piaskowca pińczowskiego. Prawdopodobnie 

był wzorowany na wiedeńskim nagrobku 

księcia austriackiego Rudolfa IV Habsburga i 

włoskich nagrobkach Andegawenów w 

Neapolu. Na bokach marmurowej tumby 

wyrzeźbione są w parach postaci mężczyzn -  

królewskich urzędników. Na tumbie 

umieszczono wyrzeźbiony z jednej bryły 

marmuru posąg króla w jego naturalnej 

wielkości z koroną i jabłkiem królewskim, 

ubranego w przedstawiony ze szczegółami strój 

koronacyjny z lwem leżącym u jego stóp.  

Obecnie jest to jedyny w swoim wyrazie artystycznym europejski średniowieczny nagrobek 

tumbowy ( skrzyniowy), zachowany prawie w pierwotnym oryginalnym stanie. Sarkofag 

Kazimierza Wielkiego przedstawia załączona widokówka z lat międzywojennych XX w.

Katedra Wawelska cz: 3
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P S  .  

Życzę Czytelnikom  Gazetki „ViS a ViS”,  ich Rodzinom i 

Bliskim, jak największej ilości szczęścia, zdrowia, radości, 

osobistej, rodzinnej i zawodowej pomyślności, pogody ducha 

oraz bez liku słonecznych dni bez „covidowej zmory” w 

Nowym 2022 Roku . Z wielkim szacunkiem  – Andrzej 

Matusiak                        .

Adam Konopka  

bywalec Kawiarni Vis á Vis

Stanisław Tabisz
artysta malarz

rektor Akademii Sztuk Pięknych
w Krakowie
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Ladislav Volko

Liścik z Bratysławy nr. 85

fot: N. Pazdej

     Bardzo się ucieszyłem, kiedy zobaczyłem na okładce 
poprzedniego numeru naszego pisemka przepiękny rysunek 
Kazimierza Wiśniaka Lanckorona – Anioł w miasteczku. Bo 
w Lanckoronie byłem i pokochałem to miasteczko od 
pierwszego spojrzenia. Dla mnie ma Lanckorona jeszcze 
inny urok. Przed laty zamieszkał tutaj krakus z dziada 
pradziada, Prof. Kazimierz Z. Sowa, socjolog europejskiego 
pokroju, by spisywać pomysły których nie zdążył zrealizować podczas aktywności 
zawodowej, która nadal trwa, jak również korzystając z wyobrażni socjologicznej. Próbuję 
ująć gorącą płynną rzeczywistość. Napracuję sie, napracuję... Ma jednak dobrych 
prekursorów jak Florian Znaniecki, Paweł Rybicki czy Jan Szczepański i na pewno 
doczekamy się interesujących wyników. No cóż, znów będę musiał odwiedzić Lanckoronę, 
zwłaszcza że 16-go sierpnia stuknie Profesorowi 80-tka. Już chyba w jakimś liściku pisałem 
o roli jaką odgrywają w promocji danego kraju instytuty lub byłe ośrodki kultury. Instytut 
Polski w Pradze kontynuuje tradycje ataszatu kulturalnego Ambasady RP w okresie 
międzywojennym. Po II wojnie światowej ataszat przekształcony został w Polski Ośrodek 
Kultury i Informacji, który istnieje jako instytucja od 1949 roku. W Bratysławie powstał we 
wrześniu 1950 roku. W 1994 roku zmieniono jego nazwę na Instytut Polski. Trzeba 
zaznaczyć że takich Instytutów ma Polska na całym świecie 26. Polska miała od 1950 roku 
w Czechosłowacji zawsze dwie placówki – w Pradze i w Bratysławie i my mieliśmy - w 
Warszawie i w Szczecinie. Po powstaniu dwóch państw w 1993 roku, i różnych perypetiach, 
udało mi się zdobyć interesującą siedzibę w Warszawie na Starym mieście, na Ulicy Krzywe 
Koło, gdzie Instytut Słowacki jest do tej pory. Słowacja ma 9 Instytutów, oprócz Instytutu 
Słowackiego w Jerozolimie, wszystkie mają siedzibę w Europie. Tyle z historii placówek 
reprezentujących całokształt życia kraju. Instytut Polski w Bratysławie jest na Słowacji 
znany i lubiany. Naturalnie jest obecny na całej Słowacji – tak, jak Insytut Słowacki próbuje 
ze swoimi programami pojechać w Polskę. Jednym z celów IP jest ukazywanie Polski jako 
kraju ludzi twórczych, zdolnych, kreatywnych i wielkich osobowości. Nie jest proste 
wybrać poszczególną osobowość i zaprezentować jej dorobek. W programie, który będę 
miał sposobność prowadzić, wybraliśmy, prawie w naszym kraju nie znanego Ignacego 
Łukasiewicza  (200. rocznica urodzin i 140. rocznica śmierci) wynalazcę , lampy naftowej
pioniera przemysłu naftowego w Europie, jak również rewolucjonistę i działacza 
niepodległościowego.  Z osób,  które są znane na Słowacji, przynajmniej w kręgach 
swojego zawodu, wybraliśmy jedną z najwybitniejszych światowych  Wandę himalaistek
Rutkiewicz (30. rocznica śmierci), Władysława Bartoszewskiego (100. rocznica urodzin) 
historyk polityk dyplomata, a oraz ę, Brunona Schulza (130. rocznica urodzin i 80. rocznica 
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śmierci), światowej sławy pisarza i artystę, Józefa Szajnę (100. rocznica urodzin) reżyserza 
teatralnego i artystę malarza, noblistkę Wisławę Szymborską (10. rocznica śmierci) i Jana 
Kiepurę (120. rocznica urodzin) świetnego tenora i aktora. Troje jubilatów miałem 
sposobność poznać osobiście. Przedstawić takie osobowości właściwie w wielkim skrócie 
nie będzie proste, i może tak za rok opiszę jak się poszczególne wieczory udały...Święta, 
święta, święta...co roku szef Polskiego PEN klubu Adam Pomorski przysyła jako P.F. piękne 
słowo. Tym razem J. W.  Goethe: Nocna pieśń tułacza  / Wielka cisza /Od gór./Nawet gałąź 
najwyższa/Nie drgnie i ptasi spór/Umilkł w koronach lasu./Nadchodzą sny./Doczekaj czasu/ 
Zaśniesz i ty./

I
Wzruszone oczy... w blasku świec.
W pieśniach życzenia: lepszych dni... 
Wszyscy są w domu. Pustych miejsc 
nie ma... Domofon strzeże drzwi.

II
Tylko gdzieś obok. W mroku. Daleko...
W przejściu podziemnym. W lesie, za rzeką 
Znany. Nieznany. Daleki. Bliski 
Z dzieckiem na ręku... Marznie bliźni...

III
już miało nie być, a znowu są: 
twarze zacięte, złowrogi ton.
Już miał bez granic bvć cały świat -
znów są granice - znów stoi straż.

IV
Może wystarczy złamać na pół 
bochenek chleba, poszerzyć stół?
Może nie trzeba aż wielkich słów, 
nie trzeba cudów - by stał się cud?!

Andrzej Pacuła

Kalenda 2021

fot. B. Kucharek
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fot: B. Kańska - Bielak

Lesław Pizło

 Wokół niektórych ludzi parających się żebraniną, narosło 
wiele legend i dziwnych opowieści, często nie mających 
nic wspólnego z prawdą. Fascynacja innością i 
poszukiwanie tajemnic, często nieistniejących, to nasza 
specjalność. Dysponent jakiegoś sekretu czuje się kimś 
ważniejszym, zatem wymyśla niestworzone historie dla 
podbudowania swojego ego. 
   Oto jedna z nich. U zbiegu ulic Jagiellońskiej i Szewskiej często natknąć się można było na 
drobnej postury, schludnie odzianego pana grającego na skrzypcach. Ponieważ robił to 
bardzo przyzwoicie, urosły wokół niego liczne opowieści. A to, że był koncertmistrzem w 
Filharmonii wiedeńskiej, a to, że grał w orkiestrze obozowej w Aushwitz i dzięki temu 
przetrwał. Krążyła też historia o jakimś zawodzie miłosnym na miarę Mayerlingu z 
nieudanym samobójstwem w tle. Zapewne prawda była  inna i zupełnie prozaiczna. Nie 
wiem.
   Przy plantach na tejże samej ul. Szewskiej słychać było dźwięki akordeonu. Grał postawny 
mężczyzna z twarzą pokrytą bliznami i ciemnych okularach przysłaniających niewidzące 
oczy. Powszechnie uważano, że był to pan Mądrzykowski, autor wspaniałych pokazów ogni 
sztucznych i specjalista od rozmaitych fajerwerków. Firma założona przez Mieczysława 
Mądrzykowskiego w XIX wieku znana z wysokiej klasy zawodowstwa uświetniała swoimi 
pokazami wszelkie uroczystości. Podobno realizowała nawet zamówienia Dworu 
Cesarskiego w Wiedniu,  a krakowskie wianki bez spektaklu ogni sztucznych w wykonaniu 
ich firmy, były nie do pomyślenia. Trudnili się również produkcją i sprzedażą fajerwerków 
wszelkiego rodzaju. Pan, o którym mowa, to podobno wnuk założyciela firmy a sytuacja w 
jakiej się znalazł była efektem chwili nieuwagi przy pracy. No cóż. Zdarza się najlepszym.
   Najbardziej zagadkową i fascynującą mnie postacią ze świata żebraków był człowiek, 
który w latach 60-tych pojawił się na Zwierzyńcu i tu głównie operował. Chociaż widywano 
go w innych okolicach miasta też. Była to ogromna ilość szmat, z których wystawała głowa, 
dwie ręce i jedna noga. Poruszał się o kulach, również owiniętych szmatami, które za 
każdym poruszeniem skrzypiały i wydawały dźwięki jak gromada dusz czyścowych. Facet 
żebrał łażąc po domach. Ignorował plakietki Caritasu ze św. Antonim zabraniające 
żebraniny czy też stanowczą postawę dozorczyni, a wyjątkowość tej postaci polegała na 
tym, że nigdy nie prosił „co  łaska”, tylko stanowczym tonem żądał określonej rzeczy. Na 
przykład oświadczał: „potrzebuję czapkę”, albo „jestem głodny – może być zupa, tylko 
gęsta !”. Innym razem dysponował głosem stanowczym acz uprzejmym: „2 złote !”. Nic 
innego go nie interesowało i nie przyjmował nic w zamian niż to co sobie zażyczył. Pewnego 
razu pojawił się u nas i wydał krótką dyspozycję : „książki !!”.   Mama, która mu otworzyła 
pyta: dobrze, ale jakie? Ja sobie wybiorę, on na to.  Po chwili dodaje - mogą być po 
niemiecku. Z pewnym wahaniem dodaje: po francusku też. Dostał pokaźny stosik, rozsiadł 
się na schodach i uważnie przegląda. Nad niektórymi pozycjami zatrzymuje się dłużej. 

Mnemozyna 4 a
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fot. H. T. Kaiser

Czyta. Obserwuję przez judasza i mam okazję dobrze mu się przyjrzeć. Dłonie brudne i 
zaniedbane ale szlachetne w kształcie. Powiedziałbym ręce pianisty, wąskie o długich 
palcach. Twarz podobnie. Pod warstwą brudu klasyczna męska uroda. Bystre spojrzenie 
szarych oczu. Szalony kontrast. Dziad przegląda książki dalej. Nad tomikiem Charlesa 
Baudelaira (w oryginale), spędził dobre pół godziny. W pewnym momencie natrafił na jakąś 
pozycję, która mu się wyraźnie nie spodobała. Parsknął i rzucił książkę za siebie z wyraźną 
odrazą. Wypadła przez otwarte okno. Upchał wybrane egzemplarze po kieszeniach i torbach, 
którymi był obwieszony, zapytał jeszcze o słownik polsko - hiszpański i poszedł. Zszedłem 
na podwórko zobaczyć co to za książka tak go zirytowała. Była to jakaś powieść 
Konstantego Paustowskiego. To wiele wyjaśnia, ale  i daje do myślenia. Swoją drogą, skąd 
taka pozycja się znalazła w porządnym domu to też nie wiem.  Tak jak pojawił się znikąd, tak 
po jakimś czasie zniknął. Wzbudzał ogólną ciekawość, ale nikomu nie udało się nic ustalić 
na jego temat. Pozostał postacią tajemniczą. Z czasem osunął się w mrok niepamięci, jak 
wiele innych. 
   Opowieści o tych ma-
lowniczych postaciach można 
by snuć w nieskończoność. 
Każdy znał  jakąś inną.  
Dziesiątki historii prawdzi-
wych lub przemieszanych z 
plotką czy też mitem miejskim. 
Trudne do oddzielenia i 
zweryfikowania, ale jakże 
ciekawe. Pomimo tego że 
na jczęśc ie j  smutne  lub   
tragiczne. W pejzażu miejskim 
miały swoje miejsce, które 
zostało puste jak szczerba po 
wyrwanym zębie. Ową pustkę 
uzupełniam zdjęciem au-
torstwa H. T. Kaisera ze zna-
komitego cyklu  Żebracy. 

                             Uwaga !!!  Leopold Bloom grasuje

Redakcja przepełniona troską o zdrowie swoich P.T. Czytelników informuje, że 
ukazał się nowy przekład przygód wspomnianego w tytule obywatela Dublina. 
Towarzyszy  temu wydawnictwu równie opasły tom zawierający instrukcję 
obchodzenia się z tym dziełem. Mimo tego były groźne wypadki. Podobno 
pewna niewiasta, Bułgarka, po trzyletnich zmaganiach się z przekładem 
wylądowała w szpitalu dla  nerwowo wyczerpanych i nie rokuje. Z braku 
miejsca nie przytaczam kolejnych, ale proszę uważać L.P.
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Zasłyszane lewym uchem, 

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

Zbiór opowiadań „Droga do raju” drukowanych w naszym pisemku ukazał się w języku 
 niemieckim.
   
Witamy w gronie „Dopołudniowców” pierwszego uciekiniera z „Nocnej zmiany”.
    
Dziękuję za  informacje dla  „Ucha” A.Z. i  Z.B. oraz naszej Pani z baru Evelin.
    
Na początku  grudnia miało miejsce „wrogie” przejęcie baru przez grupę podchmielonych
Francuzów. Dzięki obywatelskiej postawie jednego ze stałych bywalców, przejęcie baru
pełnego trunków zostało udaremnione, a „niedopici” obcokrajowcy oddani zostali w ręce 
naszej dzielnej  Straży Miejskiej.
    
Odnotowujemy pojawienie się w bistro „VaV” stęsknionego za Krakowem naszego
przyjaciela z Kaszub pana Dariusza D. Piwko powitalne wypiliśmy, a jakże!
    
Panu Leszkowi Długoszowi życzymy szybkiego powrotu do zdrowia. Do zobaczenia 
na kawce w Vis a Vis.

Z przyczyn od nas niezależnych odbyły się półjawne spotkania opłatkowe w „VaV”              
i  „Piwnicy”, przy ograniczonej liczbie  bywalców. Obyło się bez buziaczków.

Przeglądając facebooka trafiłem  na  mapkę przedstawiającą stan dziewic  konsekrowanych
w Polsce. Przy średniej dla Polski 12,7 dziewicy konsekrowanej, diecezja  krakowska ma 
ich najwięcej bo 53. Może i w Zvisie plącze się jakaś dziewica konsekrowana? „Nocna 
zmiano”  - wiadomo Wam coś na ten temat?

Dzięki hojności jednego z bywalców nasza  urocza  kawiarenka wzbogaciła się o wysokiej  
jakości głośniki marki SONY . Dzięki Nim Atmosfera w zwisie  zyskała  nową, wyższą  
jakość.
 

Z satysfakcją odnotowujemy fakt, że  artykułami  w 
naszym skromnym pisemku, zainteresował się 
prawdziwy prasoznawca Z.B. Uwagi przyjmujemy z 
pokorą. Wszystkim autorom artykułów serdecznie 
dziękuję za współpracę. Gazetka jest naszą wspólną 
zabawą i istnieje dzięki Wam! LICZĘ NA DALSZĄ 
WSPÓŁPRACĘ”  „Krwawy Boguś”
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Bywalcowi „zesłanemu” chwilowo do Oldenburga dziękujemy za  bożonarodzeniowe  
ciasto i życzenia świąteczne. Ciasto zostanie spożyte  na tajnej wieczerzy wigilijnej.
     
Polecamy oglądnięcie wystawy „Pod psem” autorstwa  znanego fotografika.

Fundusz gazetkowy zasilili: J.T(100), Zwis(170), pan Piotr (znaczki za 50), R.K.(50),
   D.D.(100). = 520. Druk 335 + wys.82.50 = 417. Na plus 103.

Poza ZVIS’em:

Koncert Agnieszki Chrzanowskiej
z okazji jubileuszu 

25 lat pracy na scenie.  

Piwnica pod Baranami
19 grudnia 2021


