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              Niezależna Telewizja Vis á Vis

JEDYNA  NIEZALEŻNA  GAZETKA  W  KRAJU

fot. B. Kucharek, W. Morek
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Andrzej Sikorowski

OKNO NA PLANTY (119)

fot: B. Zimowski

Kozetka

Maturę zdawałem 55 lat temu i jak każdy licealista w 
komunistycznym kraju musiałem kontynuować proces 
kształcenia, by otrzymać dyplom wyższej uczelni 
potrzebny do dalszego funkcjonowania. Tak 
przynajmniej tak zwanym inteligentom się wydawało, 
poza tym studia chroniły przed służbą wojskową, a w kamasze nikomu iść się nie chciało. 
Od tamtych dni zmienił się nasz świat kompletnie, z jednym wszak wyjątkiem. Chętnych by 
dostać się na medycynę czy psychologię wciąż nie ubywa, można nawet mówić o pewnej 
modzie na zgłębianie tych dziedzin. Być lekarzem to prestiż, ewentualnie kasa, natomiast 
psychologiem w tamtych czasach nonsens i przyszłość pod znakiem zapytania. Ale nie dziś. 
Współczesność zaatakowała z taką siłą, podlegamy takiej presji wydarzeń, tempo życia, 
obowiązki, pogoń za pieniędzmi czynią większość obecnych obywateli świrami. Gabinety i 
poradnie psychologiczne pracują na pełnych obrotach, antydepresanty żremy tonami, bo już 
od dziecka mamy problem do rozwiązania z pomocą fachowca od łba. Uwolnić głowy, 
oczyścić świadomość to zwroty wciąż powtarzane, a w transmisjach sportowych tak 
powszechne jakby rywalizacja przeniosła się z boisk do sfery mentalnej. Jeżeli zawodnik 
przegrywa to nie dlatego że rywal jest lepszy tylko z powodu braku odporności psychicznej. 
Godzina porady online, czyli kontakt z fachowcem od mentalu kosztuje 200 zł, doradzający 
biznesmenom lub celebrytom kasują jakieś ogromne pieniądze i kandydat na psychologa z 
mojej młodości dziś urasta do miana artykułu pierwszej potrzeby. Odstresować bowiem 
trzeba miliony obywateli, którym ciąży doczesność. A ona przecież leczy zielenią Plant, 
śpiewem ptaków, widokiem Wisły pod Wawelem i tylko trzeba to zechcieć zauważyć. Niech 
lekarstwem na stres będzie wyłączony telewizor a nie prozac i sesja na kozetce. Miłych 
wakacji.

   Pisarze do piór, turyści do gór i kto może nad morze, czyli wakacje. 

Odpoczywajcie, nabierajcie sił, a ja będę pełnił wartę w Zwisie (urlop dopiero    

w październiku). Pamiętajcie, że każde miasto i miasteczko ma swój „zwis” tylko 

trzeba go umieć znaleźć. A jak już zatęsknicie za oryginałem to przybywajcie. 

AD
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Wsłuchany w mądrość starych drzew         
Spróbuj uniknąć - lęku.                                       
Bóg czasem płacze, bo mu wstyd
Gdy widzi fałsz w przyklęku.

Wybrałeś prawdę, a ja wierzę,
Że czekasz na mnie tam.
Są na tym świecie złe pacierze.
Jest Pan Bóg - zawsze sam.

Uchylasz drzwi,  ujrzałeś w nich
Kres skończonego wątku.
Ludzie wciąż będą o końcu śnić
A księgi - o początku.

Znam tylko jeden taki dom
By móc przeczekać deszcz.
W domu tym mieszka od zawsze - ON
Pod dachem świętych łez.

To już ostatnie zawołanie.
Przez jedną chwilę zobacz! Słysz!
Dzięki za Twoje wędrowanie
Od Chrztu Świętego,
Po - Święty Krzyż.

Jurkowi Treli

Jan Nowicki

fot. B. Kucharek

Krzysztof Szafraniec

„Gucio”

mgr inż. Krzysztof Szafraniec, 
zmarł dnia 30 maja 2022. Miał 71 lat.

Był kierownikiem Wodociągów 
Krakowskich

Jako pierwsi prezentujemy w naszym piśmie nowy wiersz.
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Jan Nowicki

fot. B. Kucharek

Adam Kawa

Snem rozkołysać ciasne metrum wiersza.
Jak leśmianowski topielec zieleni 
w statek pijany sen lasu przemienić, 
wpłynąć w snu błękit ciepłych mórz topielca.

Strofa się wtedy rozchyli i wszechświat 
strofę jak chłopiec dziewczynę wypełni, 
przybliży kosmos na odległość ręki 
znów atom węgla, w którym cień człowieka.

Zrodzony z pyłu i popiołów gwiazdy,
 materii bękart wśród wszechświata losów, 
w chemii galaktyk wypadek przy pracy.

z prochu powstałeś zbrojny tylko w rozum. 
W niepojętego przestrzeń z lękiem patrzysz, 
w swym zamyśleniu topielec kosmosu.

Wypląsa kwiecień ze skowronkiem taniec
 i krew wybuchnie jak zieleń na drzewach. 
Mkną chyże lata, Postumie - zaśpiewa 
oda i do snu utuli nad ranem.

Surowe w treści jak kamień przesłanie, 
w którym krok rzymskich legionów pobrzmiewa, 
światło gwiazd próchnem obsypuje drzewa 
i Horacego myśl twardą jak amen.

Skąd zlo nie pytaj gwiazd ani kamienia. 
Z kamiennych tablic prawa tylko gorycz. 
Dłoń Tejrezjasza z trzewi przeznaczenia

los odczytuje. Piorun metafory 
spala Edypa. Skrzypi kolo przemian. 
Kiedy śpi rozum - potwory, upiory...

Sonety wieków ciemnych

XVI

XVII

„Sonety wieków ciemnych” - wydawnictwo MCDN - 2005
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XII WYPRAWA ZWISOWA  „TROPAMI MISIA”   
BIESZCZADY - CZERWIEC 2022

Wyprawa odbyła się dzięki pomocy naszego "bezdomnego" Przyjaciela A. T.

 "Bezdomny" na 
skromnym piwku w 

"Siekierezadzie"-
Cisna

Wieża widokowa 
na Jeleniowatym

Widok z Jeleniowatego 
na Muczne

"Bezdomny" kierowca wyprawy 
przy swym skromnym autku

Droga 
do Krywego

Świątynia 
grekokatolicka 

w Żłobku

Kierownik ekspedycji

Schron bohatera 
serialu "Wataha"

fot. B. Kucharek
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fot. B. Kucharek

Jerzy Antkowiak

„Bez tytułu”

Dobrze się czyta w dobrym towarzystwie. Tytułem tego 
felietonu powinien być tekst słynnego wizjonera polskiej
rzeczywistości Wojtka Młynarskiego: „co by tu jeszcze 
spieprzyć panowie, co by tu jeszcze…”. W temacie MODA 
nie będziemy tak okrutni, ale jest tu nam też blisko, coraz 
bliżej, zwłaszcza, że licho niestety nie śpi…
MODA nigdy nie była, nie jest i zapewne nie będzie BEZLUDNĄ WYSPĄ i nawet 
najbardziej niszowy modowy majsterkowicz „dający głos” - jest w chórze MIŁOŚNIKÓW 
MODY - najpiękniejszego zjawiska od zawsze, od ADAMA i EWY. Jest również chór 
KONTESTATORÓW i jest on bardzo nie niszowy, tam MODA zaledwie FIUBŹDZIU, czyli 
coś, co przypomina „czerwony kapelusik z zielonym piórkiem”, ale to jest nam wykrzyczane 
przy akompaniamencie kotłów, bębnów i waltorni, nawet gdyby te instrumenty zastąpiło 
złowrogie spojrzenie.
Ta zaraza to tylko MODA, także MODA SZAT SAKRALNYCH, czy precjozów 
liturgicznych tak wielbionych przez naszych rodaków. Jest też potężna grupa po tej stronie 
zjawiska: „antyszczepionkowców modowych” - nie dadzą sobie zaszczepić żadnego 
romansu z taftą, z welurem, szyfonem, koronczarkami z Koniakowa, lnem z Żyrardowa, czy 
wspomnieniem na miarę tragedii antycznej, jedwabiu z Milanówka! Gdyby nie grupa 
jeszcze ciągle młodych zapaleńców, którzy ze mnę pracowali w MODZIE POLSKIEJ i 
trochę starszej młodzieży, w tym ciągle pięknych modelek i dziarskich modeli, to lata 
dziewięćdziesiąte i MODA POLSKA tonąca w spółkach, córkach, pewnie i w „szwagrach
cwaniakach” plus karuzela syndyków. Refrenu pana WOJCIECHA, „co by tu jeszcze” nie 
miał by, kto śpiewać. Młodzi gniewni TWÓRCY MODY niech też się dowiedzą, że przed 
nimi też „się działo” - tak grzmiałem przed laty w Rynku Mody w felietonie CHŁOPCY 
ZNIKĄD - oto fragmenty:
Oczywiście, że nie tylko chłopcy, bo dziewczynki wręcz wiodą prym w modowych 
igraszkach, (bo o nich będzie mowa), jednak tytuł z chłopcami jest intrygujący, podczas gdy 
dziewczynki znikąd miałoby łącznie postać dwuznaczności.
A poza wszystkim modowi chłopcy, często zresztą są to panowie drugiej młodości, 
wymądrzają się dużo bardziej irytująco niż często mocno nawiedzone, ale bywa i 
uduchowione panienki. Ktoś już przed naszymi szperaczami kiedyś wszystko pootwierał, z 
wyjątkiem oczywiście szeroko pojętej technologii, ale ta większości młodych, gniewnych  
(a jakże by inaczej) w porównaniu z parciem na udziwniony „dekor”, mało interesuje. To 
znikąd, też jest takie nie do końca „znikąd”, bo przecież kończą jakieś szkoły, kursy, 
akademie, często niestety nie ASP tylko „ap”, czyli akademię paznokcia, są oficjalni i 
samozwańczy, naturszczyki z talentem od Boga danym i często pretensjonalne młokosy, i 
mizdrzące się panienki. Niech będą, jacy są, też byliśmy utrapieniem, zarówno tępej władzy,
jak również „strasznych mieszczuchów”.
Władza bała się, że obalimy ustrój przy pomocy gołego, osłoniętego szyfonem dorodnego 
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biustu modelki, zaś mieszczuchy kochały kremplinę, bistor i inne, (bo wygodne) sztuczydła, 
a my pół wieku temu, młodzi i zadziorni, zupełnie nie. Czasy były, jakie były, ale ktoś nam w 
te nasze durne młode łby wpakował taką oto wiedzę, że niczego nie odkrywamy, że nie 
jesteśmy żadnymi odkrywcami, że czego się nie tkniemy, już było.
Przez ponad pół wieku czepiam się różnych mód, śledzę, mówiąc górnolotnie, ich wzloty i 
omsknięcia, stany wariactwa, gorączki, uśpienia i fajerwerków, wielkiej urody i 
obscenicznych bebechów. Tego wszystkiego, a nawet więcej niż wszystkiego, używają do 
zaprezentowania siebie, swoich fobii i swoich adoracji bohaterowie mojego felietonu          
(i słusznie postępujecie moje robaczki 
boże), ale, na Boga niech nie wieszczą, 
że cokolwiek odkryli, użyli lepiej, lub 
gorzej, ale tylko użyli, a nie odkryli. 
Pewnie, że inne były mody i rewie mód 
w epoce Wortha i Poireta, inny był Dior i 
jego New Look, inne lustrzane schody 
Coco Chanel i inny perwersyjny Jean 
Paul Gaultier - wszyscy są już historią, 
mogą nas inspirować, ale nie udawajmy, 
proszę młodych i mniej młodych 
twórców, że cokolwiek odkrywamy, 
odkrywamy dla świata po raz pierwszy. 
Trochę, pokory bym nieśmiało zalecał, 
ale wiem, że to niemodne słowo p o k o- 
r a mówię, czyli piszę jak przysłowiowy 
bardzo stary dziad do bardzo starego 
obrazu. Nie wiem, czy młodzi wiedzą o 
co mi chodzi z tym dziadem i obrazem, 
ale gdyby chcieli się dowiedzieć, to 
muszą nacisnąć przycisk z numerem 
„wiedza i inne niepotrzebne słowa”.
Wracając do mód dawno zapo-
mnianych, ale na Boga nie uciekajmy od 
nich, bo w każdej starej modzie jest 
kawałek, albo i duży kawał nie-
przewidywalnego wizjonerstwa - 1928 
nie będzie mógł przewidywać, że w najbliższej przyszłości wyskoczą dekolty w kształcie 
bardzo wydłużonego „FAŁ” czyli „V” (kłania się Sonia Rykiel) i guziki jak małe deserowe 
talerzyki. A skąd ja to wszystko wiem? Ano z tego, czym się szczycą, stare chomiki! Otóż 
szczycę się tym, że nie tylko zawzięcie chomikuję, ale też sobie to i owo podczytuje, a 
wszelkie „curiosum” odkładam na pewne miejsce, co oznacza, że to „coś” poległo na 
zawsze, ale my chomiki odnajdziemy… lub na pewno nie w dniu, kiedy jest rozpaczliwie 
poszukiwane. Hobby przypominające kino noir i kiedy poszukiwałem referatu, z którym 
było mi po drodze do dzisiaj pisanego FELIETONU (referat to nie mój „mroczny przedmiot 
pożądania”), ale lubiłem tamten tytuł: ŻEBY TWORZYĆ I KOLOROWO ŻYĆ, TRZEBA 
KOCHAĆ I TRZEBA KPIĆ… Kto z czytelników czyta trochę dokładniej to pewnie 
zauważył, że z tytułem mam perturbacje od pierwszego słowa tego felietonu które brzmi… 

Akwarela z kolekcji Louis Feraud. Paryż lata 90
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Bez tytułu… Referat czytałem w ASP w Łodzi, w Mieście Łodzi, gdzie odbierałem pewien 
dokument „czerpany”, ja wyczerpany, a dzisiaj, kiedy to piszę 30 MAJA 2022 (dzień 
niewątpliwie magiczny) znalazłem teczkę z moim modopolskim życiorysem i tak zwanymi 
złotymi myślami i wywiadem typu „rzeka” sprzed siedemnastu lat. O modzie, jako 
MODZIE to my wszyscy wszystko wiemy. Wiemy, jaka ma być, ma być taka, jaka jest 
każdego z nas wiedza, lub niewiedza. Basia Hoff, bez której PRZEKRÓJ już nigdy nie był 
tym czym był kiedy błyszczał napisała tak: Może sami nie wiemy, czego chcemy? Ależ 
wiemy. Chcemy sklepów z rzeczami modnymi, ale umiarkowanie, dobrymi jakościowo, 
tanimi, a przede wszystkim w naszym guście.
W naszym, jedynie słusznym guście. Producencie, siedź i myśl: czy chcesz robić rzeczy 
pielgrzymkowe, czy imprezowe? Czy w twoich wyrobach selekcjoner wpuści do klubu, czy 
uzna je za dość ok.
A może ludzkość zasiądzie na resztę życia przy kompie i w ogóle nie będzie potrzebować
żadnych ubrań prócz starych dżinsów i spranej koszuli w kratę. Tyle Barbara Hoff.
P.S.
Uff – to była wyprawa w różne zakamarki mód wszelakich. 20 czerwca 2022 w Starej 
Cukierni w Komorowie przy ulicy Bankowej 1 odbędzie się aukcja modopolskich projektów 
z lat 1980-1990 a także wystawa projektów, szkiców i rysunków projektantów paryskich.

Za zgodą  „Głosu  Pruszkowa”

Baba lukrowana z duszą nieczystą
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Poza ZVIS’em:

Z kolekcji 

Yvonne 

Claya d’ Cotellon

90 urodziny Kazimierza Wiśniaka 
Lanckorona 17 czerwca 2022

fot. W. Morek
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Jarosław Potocki - spotkanie autorskie
Dnia 15 czerwca o godz 18, w kawiarni Vis a Vis,  odbyło się spotkanie autorskie z 
Jarosawem Potockim, z okazji wydania Jego nowej książki „Chłopiec z kawką na 

ramieniu, czyta książkę”.

Józef Trela - „ŚWIAT I LUDZIE” - wystawa fotografii
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  Marek Michalak
   Droga do raju cz. 50

fot. B. Kucharek

Podczas tras koncertowych zdarzają się przygody, których 
nie spoób przewidzieć.
Jedna z takich przygód miała miejsce w Hanowerze. Nasz 
zespół, Jazz Band Ball Orchestra miał jeden z nielicznych 
wolnych dni od grania. W lokalnej gazecie przeczytałem, 
że przyjeżdża z koncertem grupa Maanam. Jak mogłem 
tego nie przeżyć. Z Korą i muzykami znałem się od lat. 
Szybka decyzja, drobny „płynny gosciniec” na powitanie, krótka jazda komunikacją 
miejską, i już po chwili serdeczne uściski.
Koncert, kosmos! Jak zwykle gorąca reakcja fanow jak i nieodzowne bisy dały  zespołowi 
kolejną dawkę satysfakcji i świadomość potrzeby spełniania się na  scenie.
Po koncercie wylądowaliśmy w garderobie. Rozmowa, żarty, wspomnienia. Coś mnie 
podkusiło i zapytałem Korę, czy po tym koncercie chyba będzie musiała popracować nad 
swoją dykcją. Nastała pełna napięcia cisza. Zespół wiedział doskonale, że Kora jest 
perfekcjonistką i akceptuje tylko komplementy. Po chwili słyszę: „Chyba cię porąbało. 
Jestem znana również z tego, że mam najlepszą dykcję wśród wokalistek naszego 
pokolenia.” Napięcie rośnie, a ja brnę dalej w tym temacie. Skoro tak uważasz, to dlaczego  
w Twoim wykonaniu słyszałem, jak seplenisz śpiewając „wlóć Jola, wlóć Jola”. Wszyscy 
koledzy koledzy parsknęli śmiechem! Dowcip załapała też i zaczęła się śmiać Kora.          
Na szczęście ostudziła się trochę atmosfera i usłyszałem od Marka Jackowskiego:            
Nie pamiętam w naszej historii zespołu, żeby po tak ostrej krytyce na swój temat nasza 
wokalistka tak szczerze się śmiała. Kora zaczęła bić brawo, reszta też, i tak weszliśmy na 
drogę do raju.

Droga do raju... z Luciollą.

Uważajcie na „gwiazdy” !!!
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fot: B. Kucharek

Krzysztof Pasierbiewicz

W poniedziałek, dnia 6 czerwca 2022, w Sali Fontany Klubu Dziennikarzy „Pod Gruszką” 
Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa odbyła się szumna, a nawet bardzo szumna 
promocja powieści podwawelskiego pisarza Romana Wysogląda pt. „Chorzy na Polskę ”, 
którą jednym tchem przeczytałem. Za tę powieść napisaną jeszcze za komuny, ówczesna 
cenzura wydała na już wtedy świetnie się zapowiadającego i wielokrotnie nagradzanego 
Romana Wysogląda, środowiskowy wyrok śmierci, obkładając niepokornego 
„wywrotowca” sprzeniewierzającego się sakramentowi peerelowskiej poprawności 
politycznej”, - klątwą ostracyzmu i zmowy milczenia. 

I tak, ta „paskudna” powieść przeleżała w szufladzie, aż do obecnych czasów, kiedy pewne 
wydawnictwo, nazwy nie podaję nie chcąc być posądzonym o kryptoreklamę uznało, iż       
w dzisiejszych czasach ta powieść jest jeszcze bardziej aktualna niż kiedykolwiek wcześniej. 

Autor „Chorych na Polskę” nie mógł być zrozumiany przez cenzorów PRL-u, lecz jak 
pokazało życie, - tym bardziej nie będzie rozpieszczany przez dzisiejszych recenzentów.

A dlaczego? Bo Mimo plejady kobiet przewijających się przez jego wartkie życie, Roman 
Wysogląd od urodzenia był z własnego wyboru samotnikiem, gdyż urodził się wolnym 
mężczyzną o charakterze zbyt hardym, by dać się oprawić w za ciasne dla niego ramy 
bogoojczyźnianych konwenansów tworzonych przez ludzi bezwolnie kornych, którymi 
buńczucznie gardził i nie bacząc na kruchciane kanony brał życie pełnymi garściami. 

Lecz moim zdaniem warto się zastanowić, czy ten „samotnik” nie był po prawdzie mniej 
samotny niż ci, których przez całe życie przebyte w bogobojnych i bezpiecznych stadłach 
męczyło skrywane przed samymi sobą poczucie dokuczliwej duszności. 

Sami więc Państwo widzicie, iż Autor „Chorych na Polskę ” nie będzie noszony na rękach    
w państwie, w którym normy i wartości moralno etyczne niegdyś wytyczał Mieczysław 
Moczar, dziś zaś jego misję przejęli: minister kultury Piotr Gliński, minister oświaty 
Przemysław Czarnek, małopolska kurator oświaty Barbara Nowak oraz abp Marek 
Jędraszewski. Nie pomoże mu także zachowawczość bezinteresownie zawistnego 
Krakówka. 

Roman Wysogląd już za komuny szukał ratunku w napisaniu książki o koszmarze 
rzeczywistości w jakiej przyszło mu żyć, - niestety bez zrozumienia cenzorów, którzy          
w sensie literackiej wyobraźni byli i nadal są jeszcze nieurodzeni. Dlatego książki Romana 
Wysogląda są naznaczone piętnem eskapizmu, a Roman mający skłonność do gry w ciu-
ciubabkę z własnym życiem ucieka w swej twórczości w świat iluzji, co jest 
charakterystyczne dla charakterów nieokiełznanych. 

Mimo, że dla sfer drobnomieszczańskich Roman Wysogląd jawi się jako hetman monopolny 
starannie oddestylowanej czołówki birbantów krajowej ekstraklasy, to w głębi duszy Roman 
urodził się na cierpiętnika, a jego literatura to gra na instrumencie dialektyki bólu i rozkoszy, 
gdyż jego pisarskie samobiczowanie stało się z czasem narzędziem masochistycznej ekstazy. 

Myślę, że właśnie to czyni go pisarzem, którego twórczość jeszcze długo będzie dla wielu 
niezrozumiała, szczególnie w społeczeństwie edukowanym, podobnie jak za komuny,          
- przez władzę charakteryzującą się intelektualną cofką, wizerunkowym bezguściem i 
kaleczącym wrażliwość totalnym brakiem poczucia dobrego smaku w sensie 
herbertowskim.

Przeczytajcie „Chorych na Polskę”, a nie pożałujecie i być może odnajdziecie w niej siebie 
samych.

PROMOCJA
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Roman Wysogląd 
Promocja dwóch powieści:

 „Chorzy na Polskę”
„34 kilometry od Pałacu Kultury”

Poza ZVIS’em:

fot. B. Zimowski
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SPEKTAKLE, 

O KTÓRYCH  WARTO PAMIĘTAĆ

Krzysztof Miklaszewski

fot: archiwum

                                  PREMIERA  LIPCA
                „MATKA " Stanisława Ignacego Witkiewicza
opracowanie dramaturgiczne   i reżyseria: JERZY  JAROCKI
           premiera : Stary Teatr , Kraków – 7 lipca 1972

                                                           *    *   *
                              J e r z e g o     J a r o c k i e g o    o p u s    m a g n u m

         
Miłośnicy Melpomeny doskonale wiedzą, że to Jerzy Jarocki  [1929- 2012]  był 

prawdziwym twórcą Wielkości krakowskiego Starego Teatru  w latach 70. ubiegłego wieku  
i że to jemu - Teatr przy Jagiellońskiej zawdzięczał tyle samo, co  Konradowi Swinarskiemu 
i Andrzejowi  Wajdzie i dlaczego tę Wielką Trójcę swej sceny tak hołubił  i inspirował 
dyrektor  Jan Paweł Gawlik.  Ówczesne bowiem  kolejne  krakowskie premiery Jarockiego 
od razu stawały się częścią historii polskiej sceny.

       Biegłym zaś obserwatorom teatralnego życia nieobca jest myśl, że polska 
dramaturgia zaciągnęła u Jarockiego  znaczący dług, bowiem każda niemal sceniczna jego 
reżysersko - inscenizacyjna interpretacja wziętego na warsztat dramatu oznaczała sceniczny 
sukces. 

 Tak było z inscenizacjami Jarockiego, inicjującego dramaturgię Mrożka i Różewicza . 
Tak było też z jego próbami z materią sztuki  Gombrowicza  i  Witkacego.  

  Jarockim bowiem - słusznie  ze względu na jego perfekcję myślowo-warsztatową 
określanym przez wrocławskiego krytyka - Józefa Kelerę -  mianem <reżysera- żyletki> - 
kierowała zawsze nie tylko konieczność pełnego zrozumienia autorskiej intencji, ale i jasny 
dla odbiorcy sposób scenicznego przekazu jego myśli. Tym sposobem chwiejna często 
struktura dramatyczna otrzymywała w inscenizacjach Jarockiego silny swą logiką 
fundament rozwoju akcji, a eliminacja rozwichrzonych w swej wieloznaczności całkowicie              
< niescenicznych > tyrad  prowadziła  do  przejrzystości myślowego wywodu.

Wspaniałym dowodem takiego reżyserskiego sukcesu była praca Jarockiego nad 
dramatem Witkacego "Matka", utworu z roku 1924, oznaczonego odautorską adnotacją 
<gatunkową> :"niesmaczna sztuka w dwóch aktach z epilogiem". Była to jedna ze sztuk 
Stanisława Ignacego Witkiewicza, która - jak twierdziła Marta Fik tuż po warszawskiej 
prapremierze Teatru Współczesnego w reżyserii Erwina Axera -  "nigdy nie została tak 
naprawdę poważnie przeczytana" .Zdaniem < znawców> - dotyczyła ona bowiem  głównie 
zboczonej relacji  zalkoholizowanej  matki ze schizoidalnym synem, zblazowanym i 
niespełnionym artystą-kabotynem.

 Jarocki zrealizował na deskach Starego Teatru "Matkę" dwukrotnie. Najpierw  w roku 
1964 na fali ogólnopolskiej euforii, kiedy tuż po wydaniu przez Konstantego Puzynę 
wszystkich dramatów Witkacego i pierwszych  off-owych próbach scenicznych Tadeusza 

Kantora i Józefa Szajny, Stanisław Ignacy Witkiewicz został nie tylko na nowo odkryty, ale - 
od razu - stał się... klasykiem awangardy. Potem - osiem lat później - gdy Jarocki - jako 
dojrzały twórca teatralny - był już gotowy na <pogłębioną>  rekonstrukcję wizji autora. 

   To ostatnie  przedstawienie, które - na szczęście - w całości zarejestrowano na taśmie   
(w ramach Złotej Setki polskiego Teatru TV) -  zasługuje na szczególną uwagę i wieczną 
pamięć.

    Reżyserowi udało się bowiem odkryć w zewnętrznej  materii  groteski mieszczańskiej  
dramy nie tylko bardzo prawdziwe oblicze rodzinnej tragedii, ale i grozę egzystencjalnego 
zagrożenia rozedrganej uczuciowo jednostki, w sytuacji prawdziwego zagrożenia i  
katastroficznej wizji  zagłady całej ludzkiej cywilizacji. 

Taka interpretacja "Matki" narzuciła zespołowi ogrom aktorskich zadań . 
 Ich ciężar reżyser spadł przede wszystkim na dwójkę protagonistów: Ewę Lassek           

[1928- 1990], grającą rolę tytułową i Marka Walczewskiego [ 1937-2009] , przyjmującego na 
siebie < kondycję>  całkowicie uzależnionego od matki - Leona. 

  Matka Ewy Lassek jawiła się nam  nie tylko jako  straszliwe < babiszcze> upadłej 
arystokratki, ale i bardzo świadoma kobieta,  wyposażona w przerastającą całe swe otoczenie 
osobowość i dystans.  Te  dwie  podstawowe cechy Matki, pozwalały jej właściwie rozumieć 
<szaleństwa> syna, a jednocześnie przeciwstawiać się zagrożeniom otaczającej ją na 
codzień, niebezpiecznej w swym prymitywiźmie rzeczywistości.

 Leon Marka Walczewskiego zaś - nie stroniąc od swego zarysowanego w sztuce 
wizerunku  kabotyńskiego wariata,  jak i rodzaju  życiowego <pseudo- wampira >, starał się 
eksponować wszystkie dręczące go niepokoje niespełnionego artysty  i  niezrozumianego  
przez nikogo <bojownika> o nową sztukę. Cały czas pozostawał jednak również - a może 
przede wszystkim - nieszczęśliwym, pogrążonym i zagubionym w gąszczu swych 
rodzinnych i erotycznych kompleksów synem i kochankiem. 

 Obydwie role obojga aktorów to były prawdziwe kreacje. Zachwyciła zwłaszcza 
Lassek, której działania aktorskie bliskie poetyce Witkacowskiego <nadkabaretu> 
podporządkował narzucony przez Jarockiego rytm. Nienaturalne skandowanie i <zaśpiewy> 
znakomicie uwyraźniły nie tylko przebieg akcji, ale i  plastyczność Witkacowskiego słowa .   
Znakomicie to podchwycił w swoich monologach i utarczkach  Walczewski - jako walczący  
z Matką , i z  otoczeniem - Leon.

Do historii polskiego teatru przeszła na pewno scena ukojenia przez Matkę 
znerwicowanego syna.

  Jarocki wraz z aktorami narzucił bowiem porażający absolutnie widownię obraz 
biblijnej Piety, kiedy to zmaltretowany przez własne wybuchy buntu i całkowicie 
zrezygnowany Leon - postawny i wysoki mężczyzna - ładuje się na kolana mamuśki, 
drobnej,  chorobliwej istotki. Okaże się wówczas, że całkowicie od Matki uzależniony  ten 
Witkacowski "buntownik bez powodu" - niczym zagubieni młodzieńcy subkultury 
"beatników"- potrzebuje wsparcia i aprobaty. Od niej - jako matki i od nas - jako 
społeczeństwa.

 W tym nieustannym napięciu emocji i nastroju tej fascynującej <rodzinnej> rozgrywki 
Jarocki bezbłędnie wprowadzał nas w spektaklu "Matki" w  ciągle w wibrujący niepokojem  
stan narodzin twórczości młodego Witkiewicza, który  starał się nie pozostawać obojętnym 
wobec wyzwań, jakie rodziło zagrożenie ludzkiej cywilizacji. Zagrożenie - zresztą jak 
pokazywał Witkacy, a za nim Jarocki - przez tę samą cywilizację wytwarzane.



16  │vis a vis | lipiec, sierpień  2022

fot: B. Kucharek

Coraz  większa gromada duchów
Chodzi ze mną Plantami
Wieczorami 
- Wywołują mnie przez okno
Przywołują szumem gałęzi
- Chodź z nami
Bo kto by jeszcze o nas tam pamiętał?
Ktoś tam wspomina , jeszcze po nas płacze?
- Z tobą inaczej
Łatwo się dajesz podprowadzać
Na powrót wkręcać
W dawne chwile i miejsca 
Którędyśmy szli
Gdzieśmy byli…
- Ciebie nie nudzi ta piosenka:  Pamiętasz? 
- Z refrenem po horyzont tym upartym:
- Pamiętasz, a  pamiętasz?

Leszek Długosz

 Wiosna, Duchy, Planty…

Nagła fala smutku – róg Plant, Poselskiej
Dawniej -  Spłachetek szczęśliwości 
Kogóż tam  nie  przywraca
- Wprost  wpada  na mnie  duchów kawalkada 
-  Śmiechów kaskada…
Słyszę te głosy,  czuję objęcia 
I wskroś bieżącej  chwili - minione światy 
I onegdajsze płyną wody
Byliśmy piękni młodzi
- Byliśmy…
O drodzy nieobecni, niezbywalni
Nad śmierć zostaliśmy 
Na amen widać tak zakumplowani?

- Wiosenna po Krakowie  wodzi  się katarynka
U Franciszkanów  na podwórku jabłonie  kwitną   
I nie masz, nie masz   na to ratunku
Ars longa, vita brevis
- Śpiewamy tę piosenkę pospołu z duchami
W jednym chórku

fot: Szelega
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Henryk Cebula - grafiki:
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To było w 416 roku p.n.e. w Atenach. Agaton 
zaprosił na ucztę Arystofanesa, Arystodemosa, 
Eriksimachosa, Fajdrosa, Pauzaniasza i Sokratesa. 

Towarzystwo niecierpliwiło się. Najważniejszy gość opóźniał przybycie. Pojawił się gdy 
skończono jeść i przystąpiono do popijania wina i zaczęto rozmawiać. O całonocnych 
dywagacjach tej gromadki przez długi czas rozprawiano              w Atenach. Spisał je, na 
podstawie relacji, ten który nie brał w niej udziału, Platon. 
 Dialog, mający grecki tytuł „Symposion”, na polski przekładany „Biesiada” lub 
„Uczta”, jeszcze dla naszych dziadków i pradziadków, którym zdarzyło się uczyć                   
w gimnazjum klasycznym był lekturą obowiązkową (po grecku). Dziś jest lekturą 
obowiązkową jedynie dla studentów filozofii (po polsku). Komentarze o tym dialogu 
złożyłyby się na sporą bibliotekę.
 Jeden z fundamentalnych i źródłowych tekstów myśli europejskiej ma związek z 
tym, co mówiło kilku Greków pijąc alkohol. W tej rozmowie o Erosie, miłości i dobru, głos 
Sokratesa jest najważniejszy. Słowa Eriksimachosa, jak na lekarza przystało, zdają się 
sprowadzać Erosa do fizjologii. Arystofanes, wychodząc od egzystencjalnej niepełności 
poszczególnych istnień ludzkich skazanych na poszukiwanie dopełnienia (koncepcja 
poszukiwania drugiej połowy) wyznacza kontekst dla stanowiska Sokratesa. 
 Dla Sokratesa Eros jest tak ważny ponieważ odsłaniając naszą niepełność i bytową i 
niekompletność, uruchamia tęsknotę za światem, gdzie pozbawiona przygodności pełnia bytu 
jest możliwa. Tak pojawia się koncepcja  niezmiennych idei, którą będzie Platon rozwijał      
w kolejnych dialogach.
 Myśl o przygodności świata, w którym przebywamy, mogła zrodzić się jedynie       
w czasie rozmowy. W samotności nachalność „ja” jest zbyt oczywista aby ją podważać.        
W rozmowie, zwłaszcza skrapianej alkoholem, nasze poręczne oczywistości stają względne. 
 Kultury stosujące inne używki skazywały swoich członków na osobność, zanurzenie 
się w sobie, oddzielenie. Dla Octavio Paza nawet pijacka kłótnia jest czymś dużo lepszym 
aniżeli siedzenie ze wzrokiem wpatrzonym w ścianę po peyotlu, koce czy haszyszu. Alkohol 
jest używką, która rozwiązuje języki i stymuluje rozmowę. 
 Możliwości, że któraś ze zwisowych rozmów, przy rozmaitych trunkach, okaże się 
dla kultury Zachodu równia ważna jak biesiada w Atenach blisko 2500 lat temu, z góry 
wykluczyć nie można.

O biesiadowaniu

Adam Komorowski

fot. B. Kucharek
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Andrzej Matusiak
MÓJ DAWNY KRAKÓW 

MIASTO, LUDZIE, WYDARZENIA
na starej pocztówce i fotografii 
oraz wspomnieniach”  (109) 

fot: B. Zimowski

Naprzeciwko kaplicy Świętokrzyskiej po lewej stronie 

wejścia do katedry w nawie północnej, usytuowana jest  

gotycka kaplica Królowej Zofii, zwana inaczej Trójcy 

Świętej jak też Seminaryjską. Wybudowaną w 1432 roku kaplicę,  sfinansowała ostatnia, 

czwarta żona króla Władysława Jagiełły, litewska księżniczka Zofia Holszańska (1405 – 

1461) królowa Polski . Podobnie jak w kaplicy Świętokrzyskiej, ruscy malarze na murach i 

sklepieniu wykonali polichromie o rusko – bizantyjskim charakterze, które jednak w 

wiekach XVIII i  XIX  uległy zniszczeniu. Podupadłą kaplicę przebudowywano od 1836 do 

1844 roku nakładem  Anny Potockiej z Tyszkiewiczów, gdzie ma ona swój marmurowy 

nagrobek. Po zbudowaniu w 1900 r. nowego neogotyckiego sklepienia, Włodzimierz 

Tetmajer  w latach 1902 – 1904 wykonał witraże i namalował nowe polichromie 

przedstawiające m.in. wizerunki Matki Boskiej 

Częstochowskiej, Kalwaryjskiej, Ostrobramskiej i 

Berdyczowskiej, ślub  Zofii z Władysławem 

Jagiełłą oraz postacie polskich królów, królowych, 

świętych i zasłużonych Polaków jak np. Jana 

Długosza i Mikołaja Kopernika. W kaplicy znajdują 

się m.in. ołtarz Trójcy Świętej, a spośród rzeźb, 

godny wymienienia  jest posąg  hr. Włodzimierza 

Potockiego jako antycznego herosa, autorstwa 

znanego duńskiego  rzeźbiarza  Berte la  

Thorvaldsena.                .

Królowa Zofia została pochowana w ufundowanej 

przez siebie kaplicy w 1461 roku, a odnaleziona na 

początku XX w. jej płyta nagrobna, obecnie jest 

wmurowana w północną ścianę kaplicy pod płytą 

biskupa krakowskiego Piotra Tylickiego.

Katedra Wawelska cz. 7

Nawa boczna z widokiem na kaplicę św. Zofii mal. S.Tondos i W. Kossak
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Jan Güntner - jubileusz 91 lat

Poza ZVIS’em:

Dnia 24 czerwca o godz. 18, w Piwnicy pod Baranami, odbyła się uroczystość uczczenia 
jubileuszu 91 lat Jana Güntnera.  Imprezę prowadził red. Wacław Krupiński

fot. B. Zimowski
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Ladislav Volko

Liścik z Bratysławy nr. 91

fot: N. Pazdej

...tym razem z Ankary. Drugie największe miasto Turcji po 
Stambule, od 1923 roku stolica kraju dzięki przywódcy 
ruchu narodowego – Mustafie Kemalowi Atatürkowi, który 
do tej pory jest bożyszczem obywateli Turcji. Świadczy o 
tym nie tylko monumentalne mauzoleum – Anitkabir, jemu 
poświęcone, ale przede wszystkim jego obecność w postaci 
obrazków, fotografii, statuetek, pomników, popiersi, 
plakatów, jest prawie wszędzie. Sam sobie kupiłem nietypową koszulkę z jego 
artystycznym wizerunkiem. Ankara jest rozłożona na pagórkach, nad rzeką Ankara Czayi, 
położona na wysokości 938 m. n. p. m. i tym samym posiada wspaniałe powietrze, ma dużo 
parków, zieleni, jezior. Chociaż dla turystów jest Stambuł bardziej interesujący, Ankara 
również przyciąga zainteresowanych swoimi zabytkami, bogatą historią i pulsującym 
bogatym wspóczesnym życiem we wszystkich dziedzinach. Jak pisze Wikipedia – 
znaczenie Ankary wynikało i wynika z korzystnego położenia na skrzyżowaniu szlaków 
handlowych z północnej Anatolii na południe oraz ze wschodu na zachód.  Jej prawie 6 
milionów obywateli lubi swoje miasto a turysta się tutaj nie czuje intruzem. Na odwrót, 
chciaż z nowoczesnym esperanto – angielskim mają problemy, nawet w informacjach na 
międzynarodowym lotnisku – są bardzo mili wobec obcokrajowców, pomagają w 
zorientowaniu się czy poszukiwaniu czegokolwiek. Taksówkarze nie oszukują, taksówki 
tanie. Do Ankary mnie zawiał wiatr FIPRESCI jako członka jej międzynarodowego jury na 
jednym z festiwali filmowych – 25. edycji Flying Broom International Women´s Film 
Festival – co znaczy 25. MFF Latająca Miotła. Mnóstwo filmów o kobietach nakręconych 
przez kobiety, a prezentowanych dla wszystkich. Okazałe było tylko otwarcie festiwalu – bo 
sponsorzy i goście, przedstawiciele miasta i ministerstwa kultury, gwiazdy byłe i obecne, 
mowy, oklaski, śpiew, muzyka...trzy godziny po turecku, bo tłumaczenia nie było słychać. 
Potem  przyjęcie. Na drugi dzień rozpoczął się 10-dniowy maraton filmowy, którego 
mottem było Dziedzictwo kobiet. Przeszło 60 filmów z całego świata pokazywało nieraz  
najbardziej kontrowersyjne tematy jak i tematy zwyczajnego życia kobiety, rodziny lub 
grupy. Nie sposób tutaj przytaczać konkretne dzieła, jednak można zauważyć że kobiety w 
roli twórców mają dużo empatii przy pokazywaniu społeczeństw w danej kulturze. 
Oczywiście poziom niektórych dzieł nie był najlepszy, ale zamiarem organizatorek 
festiwalu było pokazać tematy, które są ważne, nieraz surowe nie dopracowane...i o tym 
świadczyły dyskusje po filmach z ich twórcami. Jedyną nagrodą festiwalu była Nagroda 
FIPRESCI, którą w tym roku otrzymał kubański film Mafifa młodej reżyser Danieli Muňoz 
Barosso (1994).
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Zasłyszane lewym uchem, 

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

Po paradzie smoków na  Rynku Głównym odbyło się w Zwisie spotkanie smoczyc.

Podczas promocji książki Romana W. w Klubie Dziennikarzy „Pod Gruszką” jeden 
z gości tak się wzruszył iż „zapomniał” ojczystego języka i wygłosił mowę w jednym ze 
znanych narzeczy nadwiślańskich.         

Ukazała się książka znanego krakowskiego podróżnika, pod tytułem „Bajki i legendy 
skalnego Podhala”

Toczą się walki o przejęcie  strategicznego stolika przy Piotrze P. Przeciwnicy
zbierają siły i zwierają szyki  przed ostatecznym  pojedynkiem.

Ubyło nam kilku bywalców. Czyżby rozpoczął się już sezon urlopowy? A może
to efekt „Dobrej zmiany”?

Bawią nas przewodnicy wycieczek snujący  opowieści o Piotrze Skrzyneckim, małym 
dzieciom marzącym o Mc Donaldzie,

Oj  ci politycy! Przyjechał na rowerze, „zapiskał” psiakowi  zielonym żółwikiem  i 
pojechał! A „Lolita” tęskni!

Bądź patriotą! Zbieraj chrust! 

Piwnica pod Baranami składa hołd  rezydentom 
Zwisu – bohaterskim kombatantom walk o skwer 
Piotra Skrzyneckiego w Krakowie!!!

W Zwisie odbył się wernisaż zdjęć naszego 
globtrotera Józefa Treli. Autor zdjęć zachwycał 
pięknym krawatem otrzymanym kilka lat temu, od  
Mieczysława Święcickiego.

Jak donoszą piwniczne plotki - pan Roman K. wcale nie ma małego ogóreczka. 
Dementi wystosował sam zainteresowany po spotkaniu z Robertem Makłowiczem.

Fundusz gazetkowy wsparli: Józef  T. - 100, Iwona K. - 50, Jacek P. - 50, Zwis - 215, 
Iwona. P - 50, Filip. R - 30, Marta, Ś - 20, Zbigniew P. - 200, Kazimierz W. - 50,         
z poprzedniego miesiąca - 106  = 871.  Z maja zostało 106+100+50+50+215=515
Wydatki: znaczki 102druk gazetki czerwcowej 430, znaczki 102 = 532. 
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fot: B. Kańska - Bielak

Lesław Pizło

    Jedna z moich ciotek słynęła w rodzinie z wygłaszania, 
w formie facecji, różnych mądrości. Przeważnie  dosyć 
zabawnych. Czasem odkrywczych. Kiedy indziej 
obnażających gorzką prawdę o życiu.  Na przykład 
pomstowała na system prokreacji gatunku ludzkiego, 
nazywając go szantażem biologicznym,  czystym 
rozbojem i rosyjską ruletką. Ja bym wolała, mawiała, co miesiąc znieść jajko. Chcę mieć 
dziecko to sobie wysiedzę. A nie mam ochoty to zrobię sobie omlet.                                                                              
   Pamiętam również jej wywody na temat swojej progenitury. Mówiła tak: kościół naucza 
nas, że człowiek składa się z ciała i duszy. Nie wątpię, że niektórzy ludzie tak. Ale jak patrzę 
na mojego Jurka to sądzę że nastolatek płci męskiej składa się z ciała i kolegów. Bo co do 
duszy to mam wątpliwości. Bardzo odważne twierdzenie, szczególnie w ustach osoby 
religijnej. 
   Przypomniały  mi się te wywody podczas niedawnego wylegiwania się w szpitalu. Co do 

tego, że składam się z ciała nie miałem najmniejszych wątpliwości. Dawało znać o swoim 

istnieniu w sposób, którego bym nie życzył nawet wrogowi. Podłączono je, (to ciało), do 

sieci  różnych przewodów i rurek. Jednymi coś się wlewało innymi wylewało. Jeszcze inne 

kończyły się w jakichś tajemniczych pudełkach, które wydawały różne odgłosy i 

komunikaty zrozumiałe tylko dla wtajemniczonych. Absorbowało też sporą grupkę 

medyków. Zajmowali się moim cielskiem, jak się później okazało, bardzo kompetentnie, ale 

o duszy czy też moim jestestwie jakby zapomnieli. Nie ich działka. Miałem leżeć, nie 

pyskować, nie zadawać głupich pytań, wypróżniać się regularnie i wracać do zdrowia. 

Byłbym niesprawiedliwy nie wspominając kapelana, który codziennie wsadzał głowę        

w drzwi i mamrotał tonem pytającym - spowiedź, komunia, ostatnie namaszczenie? 

Szczególnie to ostatnie było bardzo budujące. W miarę jak wracałem do zdrowia moje 

jestestwo ustępowało miejsca coraz to nowym papierom opisującym stan moich organów, 

wykonanym zabiegom, wynikom, analizom i temu podobnym.   Przyszedłem do szpitala 

jako Lesław Pizło a wyszedłem jako plik dokumentów, cyferek, kodów i haseł. Z tego 

wszystkiego tylko nagłówek był dla mnie zrozumiały. A gdy zwróciłem uwagę, że zrobiono 

pomyłkę w nazwisku i adresie pani z ciepłym uśmiechem powiedziała, że jak PESEL się 

zgadza to wszystko jest w porządku. Przecież każdy się przeprowadza, a i nazwisko czasem 

zmienia, a numer jest wieczny i nienaruszalny. Mruknąłem pod nosem, że pióro też jest 

„wieczne”, a  czasem też przestaje pisać i z uczuciem łagodnej rezygnacji ale i wdzięczności 

opuściłem ten wspaniały przybytek. Podobno istnieją na świecie systemy, które bezbłędnie 

Ciało i dusza
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rozpoznają nasze twarze, zapisane w postaci ciągu zer i jedynek, i na tej podstawie nas 

identyfikują. W konsekwencji zaczynamy istnienie jako zestaw różnych numerków. 

Funkcjonowanie w otaczającej rzeczywistości jest niemożliwe bez znajomości dziesiątków 

haseł i kodów. Oczywiście w trosce o swoje bezpieczeństwo należy je wszystkie pamiętać. 

A co ja mam zrobić kiedy nie zawsze pamiętam co jadłem na śniadanie, a co dopiero jakiś 

kod i hasło do poczty czy też źródła wiedzy wszelakiej. Jak się poruszać w świecie gdzie bez 

kodu nie dostanę się do konta bankowego, do domu a nawet do własnej walizki.  Poza tym 

nie mogę przywyknąć do tego, że za jakąś decyzją nie stoi człowiek przyjmujący zań 

odpowiedzialność, tylko algorytm a nad wszystkim panuje, albo i nie, system. Ileż to razy 

usłyszałem od urzędnika nic nie mogę dla Pana zrobić, nie mamy Pana w systemie. System 

Pana odrzucił, albo algorytm o czymś tam zdecydował. Tu przypomina mi się rosyjska 

anegdota mająca bardzo stare korzenie. Otóż, pewien urzędnik znudzony odpowiadaniem 

na głupie, w jego mniemaniu, pytania petentów postawił na biurku dwie tabliczki. Na jednej 

był napis TAK, na drugiej NIE. Nie wysilając się zbytnio, końcem ołówka wskazywał 

odpowiednią tabliczkę i trwał w błogim  urzędniczym marazmie. Atoli po jakimś czasie 

dołożył jeszcze jedną z napisem - I  CIEBIE  TEŻ.  I to by było na tyle.

Poza ZVIS’em:

W dniach 25. 06 - 31. 08 odbędzie się w Krakowie 27-my już „Summer 
Jazz Festival”, prezentując, obok codziennych koncertów w Piwnicy 
pod Baranami, koncerty w Filharmonii, Operze Krakowskiej, Radio 
Kraków, Centrum Manggha, ICE Kraków, Centrum Kijów i wszystkich
klubach jazzowych Krakowa. 

Summer Jazz Festival
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Stefan Szlachtycz

18 stycznia: wyzwolenie 

ulicy Skawińskiej Bocznej.

fot. archiwum

Puste mieszkania zapełniły się szybko a nowi lokatorzy 
zmienili status społeczny ulicy. Też należeli do wypędzonych, to 
byli Polacy z tzw Reichu, czyli miast wcielonych do Niemiec, 
byli też krakowianie wyrzuceni, jak my z lepszych mieszkań. 
Najwięcej było imigrantów z Łodzi („miasta Łodzi”- jak oni 
mówili), byli poznaniacy, ślązacy, pomorzanie – wszyscy, 
którzy odmówili przyjęcia tzw. „folkslisty”. Należeli raczej do 
inteligencji, co udowodniły później ich dzieci – poeta Andrzej 
Bursa, Piotr Hertel - kompozytor. Wreszcie miałem kompanów zabaw akceptowanych przez 
rodziców, utworzyliśmy szczep Apaczów, bez udziału lokalnej „agarni”. Agar – był wtedy 
pejoratywnym określeniem młodego człowieka z lumpenproletariatu, dziś – chuligana. 
Wprawdzie, nazywaliśmy ich taktownie Komanczami, ale ich paczka aspirowała bardziej do 
gangu, niż szczepu. Wyróżniał się wśród nich - nie tylko wiekiem (był trochę starszy)  i 
wzrostem, ale głównie złym charakterem - Edek Ruśnica, syn dozorcy spod 12-ki; po wojnie 
niektórzy z agarni wybrali karierę przestępczą, Edek wybrał jeszcze gorszą…

  Wśród naszych Janusz Arnold, łodzianin spod trójki miał coś, co zmieniło mój 
pogląd na świat. Miał swój własny pojazd – rower. Jedyny na całej ulicy! Na tym rowerze 
posiadłem umiejętność jazdy na jednośladzie. Dzięki temu rowerowi ukształtowało się moje 
największe marzenie życia: mieć swój własny rower! Janusz początkowo użyczał pojazdu 
bezinteresownie, ale gdy kolejka chętnych wydłużyła się, zaczął na tym robić interes, nawet 
wyznaczył cennik: jazda wzdłuż ulicy, jazda do mostu itp. Traciłem na to całe kieszonkowe i 
bezcenne wydawnictwa w rodzaju „Kriegsflugzeuge” . I pierwsze nieprzespane noce… o 
żadnej dziewczynie tak później nie marzyłem… Rower!

Niemcy spod siódemki, to były lotniskowe służby pomocnicze: mechanicy, 
nawigatorzy, meteorolodzy. Wkrótce miało się ujawnić, że to nie są nasi okupanci, lecz… 
sąsiedzi, też tu przymusowo rzuceni przez wojnę. Byli… uczynni, życzliwi, jednym słowem:  
dobrzy! Bardzo szybko zjednali sobie całą ulicę. Fraternizacja poszła na całego, bywali w 
polskich domach, chętnie bankietowali, zaopatrywali nas w żywność, nawet (niewiele starsi) 
bawili się z nami, dziećmi. Mieli coraz więcej czasu, bo niemieckie lotnictwo przestawało 
istnieć. Znałem dość dobrze niemiecki, więc byłem niejako ambasadorem dzieciarni, 
bywałem nawet zapraszany do ich koszar.

W roku 1944 Niemcy w Krakowie mieli już świadomość przegranej, przestali 
paradować na Adolf Hitler Platz, zaczęli prowadzić chaotyczne działania obronne. Np. 
bezsensowną akcję „okopy”. Młodzież (polska), nawet dzieci w wieku szkolnym, zmuszano 
do kopania kilometrów rowów wokół Krakowa. Nawet naszą łąkę-boisko przekopali, co 
pozwoliło ujawnić, że był tam zadeptany cmentarz zakonny, agarnia miała teraz zabawę 
czaszkami i kościami, aż musiał interweniować proboszcz od świętej Katarzyny. A Niemcy, 
nawet w chaosie systematyczni, zajęli się najważniejszymi budynkami, głównie zabytkami z 
Wawelem na czele. 

c. d. n.
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