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Andrzej Sikorowski

OKNO NA PLANTY (123)

fot: B. Zimowski 

Anioł

Ma być optymistycznie, bo święta za pasem a makabry i 
strachu dokoła pod dostatkiem. I nikt nie stara się tej 
hiobowej atmosfery przełamać z upodobaniem 
realizując starą jakże trafną sentencję, że dobra 
wiadomość to żadna wiadomość. W zalewie wojennych 
doniesień, w kaskadzie afer i przekrętów, w powodzi 
chorób i plag wszelakich czasami pojawia się jednak 
promyk nadziei. Takim światełkiem w mroku był dla 
mnie niedawno widziany film Artura Barona Więcka 
„Prawdziwe życie Aniołów”. Zapewne wielu pamięta dwa wcześniejsze jego dzieła: „Anioł 
w Krakowie” i „Zakochany Anioł” z Krzysztofem Globiszem w roli głównej – urocze i 
zabawne opowiastki, w których przedstawiciel niebiańskich sfer zderza się z szarą ziemską 
rzeczywistością. Odtwórca głównej roli, wspomniany Krzysiek Globisz notabene częsty 
bywalec Zwisu zderzył się z prozą życia już poza ekranem ulegając poważnemu udarowi 
mózgu. I o tym właśnie, o jego zmaganiach z chorobą i powrocie do normalności, opowiada 
ostatnia wybitna z resztą kreacja. Jest w tej historii tyle ciepła, optymizmu, miłości, 
człowieczeństwa, że etykietka dramat, określająca kinowy gatunek, nie znajduje tu 
zastosowania. To tryumf rodzinnej bliskości, oddania, poświęcenia, nad wszelkimi 
przeciwieństwami losu. Wzruszający i jakże mało na czasie, gdy czas grozy dokoła. Niechże 
zatem Globiszowe anielskie skrzydła otulą nas i chronią nie tylko tej zimy. Wesołych Świąt!

Redakcja gazetki

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia, 

składamy wszystkim naszym 

Czytelnikom, Sympatykom i Autorom 

najlepsze życzenia zdrowia, i żeby ten 

świąteczny czas upłynął Wam            

w spokoju i pokoju.
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Adam Kawa

XXIV

XXV

Sonety wieków ciemnych

fot. B. Kucharek

„Sonety wieków ciemnych” - wydawnictwo MCDN - 2005

Wszechświat maszyną do bogów tworzenia, 
w oko wszechświata patrząc pisał Bergson, 
bo zmartwychwstanie człowieka jest śmiercią 
wieczności, kiedy świat idzie na przemiał.

Lśni jeszcze w oczach obiecana ziemia, 
różanopalca rumieni się lekko, 
gdy w proch obrasta słońca blask i ciemność, 
kiedy ideę czas na proch rozciera.

Więc - czas wieczności ruchomym obrazem, 
Bóg człowiekowi taki świat darował, 
w theatrum raju ironia wydarzeń,

jabłoń, wąż, człowiek i Bóg co w obłokach, 
zaraz wszechwiedzę i władzę ukarze.
I zamiast mitu słowa, słowa, słowa.

Się kołysała kołysanka sennie, 
wiersz się kolebał w czasu koleinach
i czas przybierał ludzką twarz i wymiar, 
by Faust w starości poznał pełnię spełnień.

Dla dziecka w słońcu baśni świat. Codziennie
odkrywa starość świat w świecie Szekspira, 
gdy los poraża i króla i Leara, 
zmierzchem się pyli droga ludzkich spełnień.

Z ruin poezji kolumna refleksji 
wniebowstępuje. Pejzaż starożytny 
do świtu w słońcu wyobraźni prześnij.

a sonet przetnie niczym ostrze brzytwy
ten pejzaż z cukru i farbki do prania. 
Liryki słońce przemienia śmierć w banał.
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Jan Woleński

„Piwnica pod Baranami” zawsze była fenomenem dwuaspektowym. Z jednej strony, 

kabaretem, w szczególności, politycznym, a z drugiej – przedsięwzięciem artystycznym, 

wykorzystującym utwory literackie wybitnych twórców, np.  Leśmiana, Baczyńskiego, 

Tuwima, Jasnorzewskiej-Pawlikowskiej, Zegadłowicza, Rilkego, Schulza,  

Gałczyńskiego, Witkcego, Asnyka, a także mniej znanych (w porównaniu z poprzednimi), 

jak Bursa, Poświatowska, Baliński, Książek i Jęczmyk, i wreszcie samych Piwniczan, jak 

Wiesław Dymny, Leszek Długosz czy  Leszek Wójtowicz. Rozważając pierwszą grupę, 

mamy mieszankę estetyczną, wśród której są także typowi przedstawiciele tzw. realizmu 

magicznego, np. Bruno Schulz (ulubiony autor Piotra Skrzyneckiego) i Bolesław Leśmian. 

Termin „realizm magiczny” został wprowadzony w 1925 r. przez Franza Roha, 

niemieckiego historyka, fotografa i krytyka sztuki. Roh odnosił tę kategorię do malarstwa 

(czy ogólniej sztuk plastycznych) operując sloganem magischer Realismu as neue 

Sachlichkeit. Ten niemiecki zwrot można przetłumaczyć jako „realizm magiczny jako nowa 

przedmiotowość (rzeczowość, obiektywność czy nawet rzeczywistość)”,  Estetyka 

magicznego realizmu miała być przy tym zaprzeczeniem ekspresjonizmu, nurtu bardzo 

popularnego w pierwszej ćwierci XX w. Roh nie ukrywał również, że realizm magiczny 

trzeba odróżniać od surrealizmu, tj. przedstawiania świata w poetyce antyrealistycznej. Z 

biegiem czasu, realizm magiczny jako kierunek artystyczny czy estetyczny zaczął być 

bardziej odnoszony do literatury niż do plastyki. Za głównych pisarzy reprezentujących ten 

kierunek uchodzą Isabel Allende, Jorge Luis Borges, Alejo Carpentier, Julio Cortázar, 

Günther Grass, Gabriel Garcia Márquez czy Salman Rushdi, a z polskich autorów, obok już 

wyżej wspomnianych, Stanisław Lem, Olga Tokarczuk i Witold Gombrowicz. 

Realizm magiczny miał odtwarzać to, jaka jest rzeczywistość, ale to jest tylko bardzo ogólna 

wskazówka interpretacyjna. Coś więcej zyskujemy, gdy pamiętamy, że realizm magiczny 

został przeciwstawiony zarówno ekspresjonizmowi jak i surrealizmowi. Z tego można 

wnosić, że dzieło artystyczne z jednej strony winno respektować realność, czyli unikać 

surrealizmu, a z drugiej strony nie być ekspresją (ewentualnie tylko tym) wnętrza twórcy, ale 

kierować się na zewnątrz, tj. ku światu, ale w sposób symboliczny, magiczny, mitologiczny 

itd. Dalej, realizm magiczny opowiadał się przeciwko realizmowi naiwnemu, tj. „odbijaniu” 

rzeczywistości.   Jak to było w Piwnicy? Sam Piotr Skrzynecki był nieco dwuznaczny w tym 

względzie. Krystyna Zachwatowicz i Andrzej Wajda wspominają, że był uważny czy też 

uważający, ale, z drugiej strony, miał bardzo „magiczny” stosunek do czasu i trwania – jest 

też powszechnie określany jako wielki mag Piwnicy. To podkreśla Zbigniew Preisner w 

wypowiedzi w filmie „Przychodzimy, odchodzimy” z 1997 r. 

PIWNICA I REALIZM MAGICZNY

c. d. n.
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Galeria Vis á Vis:

Ryszard Kornecki - wystawa fotografii „PORTRET” cz. II
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 Szanowne czytelniczki i Szanowni czytelnicy
jestem zaszczycony, że słowem pisanym mogę złożyć za 

pośrednictwem tego wspaniałego wydawnictwa najlepsze 
życzenia świąteczne i noworoczne.

Życzenia świąteczne są proste: dołączam się do znanej formuły,  
i życzę Wam Wesołych Świąt.

Jeśli chodzi o życzenia Noworoczne to oprócz tradycyjnych 
życzeń polegających na trosce o Wasze zdrowie, szczęście oraz 

świadome wybory (zaznaczam słowo wybory bo przecież 
przyszły rok, to rok wyborczy) Życzę Wam właściwego wyboru, 

bo już mam ****** dosyć tych ***** co nami rządzą.
Mam nadzieję że w Waszym gronie, nie znajdą się osoby, które 

są innego zdania ode mnie.
Z poważaniem Wasz stały czytelnik Krzysztof Materna. 
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Jerzy Antkowiak

fot. B. Kucharek

BRAWO PANIE ANTONI!!! Wygrał pan darmowy spacer 
dookoła SORBONY z osobą towarzyszącą ma się rozumieć i 
oczywiście za odpowiednim pokwitowaniem. Bez 
pokwitowania nie ma mowy… W 2000 roku, roku nowego 
stulecia napisałem felieton do poznańskiego MAGAZYNU 
TARGOWEGO pod tytułem takim jakie szczególnie lubię: 
WIEŚNIAK PARYSKI TO JA! Wieśniak i do tego paryski to oczywiście tamten, proroczy 
jak niemal wszystko co o modzie pisuję, tamten FELIETON właśnie. Zestarzał się tylko 
autor, to oczywiste, a że piszę teraz ten felieton „w dniach zadumy” więc błąkam się 
wyobraźnią po zaświatach i dumam mad marnościami. ALE! Co innego ZESTARZEĆ, a co 
innego ZGŁUPIEĆ. Starcze klęski, niedowłady, i inne „pomroczności paskudne” da się 
zamienić w atrybuty „złotego wieku”, pad warunkiem, że się nie przehulało życia z pustą 
łepetyną. A nieprzehulani jesteśmy w ów czas (jaki piękny neologizm - ale czy ma sens taki 
sam jak „o czasie ów”)... Lepiej będzie tak: nieprzehulani jesteśmy wtedy jeśli po za 
jedzeniem, spaniem, pracą i drobnymi nałogami coś, a może więcej niż „coś” się poczytało, 
były jakieś pasje i marzenia, gdzieś nas pognało żeby zobaczyć jakiś świata „cud ósmy”, coś 
się zrobiło co cieszy, no i najważniejsze, że się nam jeszcze ciągle chce... Po raz któryś 
obejrzałem film wielkiego reżysera PAOLO SORRENTINO, film o prawdziwie starej, 
beznadziejnie starej starości, tytuł lekki i zuchwały jak fruwające na wietrze piórka: 
MŁODOŚĆ. Tak jest, debrze państwo czytacie  M Ł O D O Ś Ć. Genialni staruszkowie 
MICHAEL CAINE i HARVEY KEITEL - trochę stękają, ale też trochę uwodzą, a naprawdę 
wydaje się dzielnym zuchom, że uwodzą młodość. Po prostu ARCYDZIEŁO, a w finale 
Jane FONDA daje niezły „koncert” aktorstwa typu: TEMPERAMENT JADOWITY... 

Wracajmy, wracajmy, bo pognałem od modowego WIEŚNIAKA, nie wyjaśniając państwu 
nic poza ODĄ DO STAROŚCI, wpadłem do kina i o paryskim bohaterze zapomniałem. 
Wiem, to moje i czytelników utrapienie, MEA CULPA. Spieszę wyjaśnić o ca chodzi z tym   
WIEŚNIAKIEM PARYSKIM i teraz wracamy da tamtego sprzed 22. lat felietonu, 
oczywiście we fragmentach, czy jak powiadał PROFESOR KAROL ESTREICHER o 
HISTORII SZTUKI - mądrze i syntetycznie – „w zarysie”.Pisałem tak: MÓD PŁODNYCH  

w POZNANIU obfitość i świetnie, tak my byśmy chcieli zawsze. Oczywiście jak wszędzie - 
z PARYŻEM włącznie są mody dobre i złe, nijakie, pretensjonalne i chybione. Zaś 
TEORETYCY na klęczkach i nabożnym uniesieniu przekazują trendy i wszelkiej maści 
wytyczne, my natomiast, projektanci pisujący tu i ówdzie pomstujemy na wszystko: na 
LINIĘ, na FORMY, na KOLORY, KONSTRUKCJE i na pozbawione wdzięku DODATKI! 
A już szczególnie nic nam się nie podoba, jeśli nie lubimy AUTORA, MENADŻERA, 
WŁAŚCICIELA, PREZESA. Nie łudźmy się - zachwyty, i okrzyki potępienia są jak zawsze 
i wszędzie z klucza, nasi faworyci itd. BYWALCY i CZYTELNICY wiedzą, że takie 
„polskie piekiełko” jest o całe niebo mniej szkodliwe wśród MÓD, KORONEK, 
TWEEDÓW, LYCRY i BIUSTHALTERÓW, niż w polityce, co gołym okiem - też itp., itd....  
No to wiemy wszyscy, od mody i od niemody, ale co z tym nieszczęsnym wieśniakiem i to z 

WIEŚNIAK PARYSKI 
MA DWADZIEŚCIA DWA LATA
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Za zgodą „Głosu Pruszkowa”

POZNANIA, a pan panie ANTONI, JERZY, ZBIGNIEWIE, WŁODZIMIERZU 
ANTCZAKU jesteś WIELKOPOLANINEM z WOLSZTYNA, a piszesz te modowe 
dyrdymały w PRUSZKOWIE na OSTOI PECICKIEJ, coś tak jak by w nieopodalu 
GOMBROWICZA, MROŻKA, KAFKI, czy WITKACEGO, nie można nie zauważyć, że 
to wybitna obsada DOMU WARIATÓW - a gdzie ten WIEŚNIAK??? To ostatnie 
przydługie zdanie - to nie z tamtych, sprzed 22-lat felietonów - to niestety teraz. Nie ma 
wieśniaka, nie ma targów, nikt nie zamawia, lub może tylko oczekuje na felieton, na 
wspomnieniowy, może ktoś? Nie, nikt, tylko stary ANTOŚ no dobrze, niech będzie stary 
pan Antoś, nieznośny sentymentalista coś bredzi, przypomina, „dla potomności?” - śmiechu 
warte! Ale poeta śpiewa, że ŚMIECHU NIGDY DOŚĆ - więc może jednak warto. A z 
targów poznańskich, takich pełną gębą WSZYSTKICH TARGÓW POZNAŃSKICH 
najmilej wspominam nawiązując do filmu MŁODOŚĆ – LEGENDĘ TARGOWEJ 
FOTOGRAFII, postać w kilku postaciach z aparatem czule dzierżonym ponad naszymi 
głowami - PANIĄ ELŻBIETĘ ORHON-LERCZAK i szarmanckiego prezesa Michała 
Turkiewicza z tajemniczym pół uśmiechem, za którym zawsze krył się dowcip, PREZESA 
już teraz HONOROWEGO, czyli nadal MŁODOŚĆ – film, który stał sie też honorowym 
patronem tego felietonu. Tak się rodzą przyjaźnie i w ten oto trochę zawiły sposób 
zakończyliśmy część oficjalną - teraz SZTUKI PIĘKNE, czyli część artystyczna z 
tytułowym  W I E Ś N I A K I E M i jak by mało było tej listopadowej hecy paryskim 
rozrabiaką. MANIFEST SURREALIZMU wydany w 1926 roku w Paryżu, którego 
autorem jest LOUIS ARAGON - to obecnie mój katechizm pojmowania mody paryskiej, a 
nawet mody w ogóle. Dlaczego akurat w Paryżu (piszę to w 2000 roku i zaczynam lekko 
rozrabiać) mam wierzyć nieznanym firmom i autorom dziwacznych rewii, że to właśnie 
TAK i tylko  T   A   K  ma być wiosną 2000. Dlaczego nie ARAGONOWI, dlaczego nie 
SOBIE, dlaczego nie POZNANIOWI? A może BERLIN, AMSTERDAM, czy 
FLORENCJA wiedzą i lepiej i więcej? ZAROZUMIAŁY? OCZYWIŚCIE! W temacie 
MODA, TRENDY, WYTYCZNE, ZALECENIA, NAKAZY, ZAKAZY, FOBIE i… 
ZDROWY ROZSĄDEK - mam swoje zdanie, swój osąd i myślę, że mówiąc skromnie 
nienajgorszy. ARAGON pisze tak: „N A P A W A M  się jej strojem, spódnica jest szeroka i 
krótsza od noszonych obecnie, w guście roku 1917 mniej więcej” (BRAVO! Znowu 
MŁODOŚĆ - panowie dyskutują, mniej czy więcej czego? Mianowicie mniej… kropelek), 
a wracając do spódnicy: „dobrze skrojona, zaokrąglająca figurę. Cały ubiór utrzymany jest 
w jaskrawych półtonach (możecie te rozumieć jak chcecie), koloryt czerwonej śliwki         
w odcieniu octu winnego daje wrażenie żywej barwy, podobnie jak błyskotki jarmarcznych 
kramarzy wywołują wrażenie DIAMENTÓW. Pięknie? Pewnie, że pięknie, a jak pisze o 
dekoltach, plisach i stanikach! Fachowcy i znawcy tematu z sąsiednich stron modowego 
pisemka unaocznią ideę nowych mód, a ja „niepoprawny Antoś”, będę się upierał, że wolę 
ARAGONA, POZNAŃ i siebie samego z moim postrzeganiem mody jako nieustającej 
IMPRESJ! „PARYŻ TO SWIĘTO RUCHOME” - to kto? To ERNEST HEMINGWAY. Tak 
jest - święta racja, PARYŻ jest ze mną w POZNANIU, w PRUSZKOWIE od ponad 60. lat, 
był w WARSZAWIE W MODZIE POLSKIEJ - cały z DIOREM, z PCHLIM TARGIEM i z 
DZIELNICĄ ŁACIŃSKĄ. A po „moim Paryżu” zawsze się poruszałem, tak jak by to była 
STOLICA MOICH MARZEŃ, w której nigdy bym nie chciał mieszkać, ale bywać i 
świętować pa plebejsku. To w Paryżu wymyśliłem sobie po przeczytaniu ARAGONA, że 
WIEŚNIAK PARYSKI TO JA i tej wersji sie trzymajmy. 
Pozdrawiam Czytelników Naszej GAZETKI - JEDYNEJ TAKIEJ w OKOLICY STOLICY.
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Andrzej Matusiak
MÓJ DAWNY KRAKÓW 

MIASTO, LUDZIE, WYDARZENIA
na starej pocztówce i fotografii 
oraz wspomnieniach”  (112) 

Grudzień to czas składania życzeń z okazji Bożego Narodzenia 

i Nowego Roku. Od drugiej połowy XIX wieku 

najpopularniejszą formą składania życzeń świątecznych, stała 

się ilustrowana kartka pocztowa, której tzw. „złoty okres” 

przypada na przełom XIX i XX w. Tematyka tych 

okolicznościowych kart  pocztowych była wręcz 

nieograniczona, a projektowali je najróżniejsi artyści, od 

amatorów, anonimowych twórców po uznane nazwiska w świecie sztuk pięknych. 

Ponieważ był to na ziemiach polskich czas zaborów, na świątecznych kartkach pocztowych 

oprócz treści religijnych, pojawiła się tematyka patriotyczna i narodowa oraz nasza rdzenna 

obyczajowość i tradycje świąteczne, jak choćby wigilijny opłatek. Kartki takie, drukowano 

zwłaszcza w Galicji, gdzie nie było surowej cenzury antypolskiej. Przedstawianie 

zabytków Warszawy, Poznania, a zwłaszcza Krakowa i ich zestawianie na jednej 

pocztówce, miało świadczyć o naszej jedności narodowej. Na kartkach świątecznych 

pojawiła się tematyka „krakowska” jak m.in. Wawel, katedra, kopiec Kościuszki, 

krakowskie szopki, Rynek Główny z kościołem Mariackim, sukiennicami, ratuszem, 

pomnikiem Mickiewicza, które stały się wyrazem patriotyzmu i świadectwem tożsamości i 

historycznej polskiej świetności. Wysyłanie życzeń świątecznych i noworocznych na 

kartkach pocztowych szybko stało się światową masową tradycją, przekładającą się na 

miliony sztuk świątecznych przesyłek doręczanych przez Pocztę. Jednak na przełomie  XX 

i XXI wieku po nastaniu ery cyfryzacji, tradycyjna kartka pocztowa ustępuje miejsca 

kartkom i życzeniom wysyłanym drogą elektroniczną, które jednak nie mają takiego 

osobistego charakteru, ich wizualizacja artystyczna nie jest wysokich lotów, trwają tylko do 

czasu skasowania z nośników elektronicznych, co z reguły jest krótkie. Zresztą do 

zmniejszającej się ilości tradycyjnych świątecznych kartek, przyczynia się sama Poczta 

Polska, która stosuje zasadę – im mniej przesyłanych kartek i listów tym wyższe na nie 

ceny znaczków. Dlatego też Drodzy Czytelnicy, gdy otrzymacie taką tradycyjną kartkę 

pocztową z życzeniami świątecznymi czy noworocznymi, doceńcie  wysiłek materialny i 

umysłowy wysyłającego, zwłaszcza gdy pokusił się o wymyślenie i odręczne napisanie 

życzeń, co już może uchodzić wręcz za „rozpustę intelektualną”, a nie tylko złożył swój 

podpis pod już wydrukowanym tekstem standartowych życzeń. Może też zatrzymajcie taką 

kartkę dla potomnych, by po latach, kiedy nie będzie już śladu po cyfrowych plikach ze 

świątecznymi życzeniami  zobaczyli, że kiedyś pisano ręcznie długopisem lub piórem z 

„głowy”, bez cyfrowej klawiatury komputera czy innej elektronicznej maszyny i 

„wklejania gotowizny”. 

fot. archiwum
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A więc póki co, składam Wielce Szanownym 

Czytelnikom i ich Bliskim tradycyjne życzenia 

„Wesołych Świąt”, spędzenia Bożego Narodzenia          

w zdrowiu, radości, pogodnej atmosferze oraz 

Szczęśliwego Nowego 2023 Roku bez Covidu, ze 

zdrowiem, pomyślnością wszelką, galopującą deflacją i 

świetlaną przyszłością dla każdego z osobna. Z wielką 

atencją - Andrzej Matusiak

Andrzej PacułaKolęda życzliwa

Żeby oczy nie widziały
co się w myśli zamąciło 
Żeby usta nie mówiły
czego w sercu by nie było
         A co było niech nie będzie
         pójdźmy razem po kolędzie...

Żeby słowo nie zamilkło 
zanim zacznie się rozmowa
Żeby każdy miał na przyszłość
i na teraz trochę zdrowia  
        A co było niech nie będzie
        pójdźmy razem po kolędzie...

Żeby nam wciąż ubywało
to co boli i rozdziela 
Żeby w nas się narodziło
mądre, dobre i... nadzieja
        A co było niech nie będzie
        pójdźmy wszyscy po kolędzie
*
Komu brakło - niech przybędzie
komu zbywa - może dać
A kto przyjdzie po kolędzie
żeby z nami nie był sam...

fot. B. Kucharek
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Stefan Szlachtycz

18 stycznia: wyzwolenie 

ulicy Skawińskiej Bocznej.

fot. archiwum

c. d. n. 

Mieli na sobie długie, szarobure płaszcze i śmieszne czapy, 
żadnych hełmów. Kilku siedziało lub kucało przy ognisku, 
gotowali w kociołku. Gdyby nie mieli broni, byłby to, trochę 
dziwny ale piknik. Chyba ze trzech z nich brało udział w 
działaniach, ciągnęli archaiczny (jak z poprzedniej wojny) 
karabin maszynowy na kółkach, ustawili go przy kamiennych 
tralkach balustrady i, jakby od niechcenia puszczali serie do 
tych miotających się na Podgórzu. Nasze, uliczne boje 

Apaczów z Komanczami były bez porównania zacieklejsze. Chociaż… od czasu do czasu, 
któryś z sielankowiczów kładł się na śniegu i przestawał ruszać, wówczas podchodziły do 
niego, wyraźnie kobiety – choć tak samo ubrane – brały go na nosze i dokądś niosły… Na 
tym urwał się mój spektakl, do mieszkania wpadli zrozpaczeni rodzice i mimo oporu, 
wyciągnęli mnie do mrocznego podziemia.

Nie wiem ile czasu minęło – w ciemności dzień nie różnił się od nocy – kiedy 
rozległy się okrzyki: - idą, idą! Było ich chyba sześciu, młodzi, sympatyczni, weseli, niósł 
się z nimi zapach alkoholu. Jeden mówił trochę po polsku, był tłumaczem. – Nam nie było 
izwiestno, czto w Krakowie żywut Niegry! – zażartowali na temat naszej 
monochromatyczności. Zeszli do naszego podziemia chyba pod dwójką i szli piwnicami, 
trasa kończyła się na naszej. Znalazły się krzesła i jakieś skrzynki, pepesze oparli o ścianę, 
usiedli, poczęstowano ich papierosami, zapalili, uśmiechali się życzliwie. Nie taki straszny 
ten czerwony diabeł, jak zapewniała niemiecka propaganda.
 - Męczycie się tu, biedacy, my to rozumiemy… - tłumacz podsumował głosy 
swoich towarzyszy. I zaczęło się! Wyzwoliła się litania skarg na krzywdy 
i cierpienia wojenne, zaczęli się licytować wszyscy, przekrzykiwać płaczliwie.
Sowieci słuchali przez czas jakiś niezrozumiałego wrzasku, aż jeden krzyknął:
- Tiszina! – i zapadła nagła cisza, a żołnierze zaczęli się cicho naradzać. Potem głos zabrał 
towarzysz tłumacz i przemówił mniej więcej tak: 

– My tu, towarzysze przyszliśmy do was jako  Armia Wyzwolicielska. Widzimy 
jak wy cierpicie i my to rozumiemy, sami też cierpieliśmy i wiemy, że wasze nieszczęścia 
wcale się nie skończą, że może być jeszcze gorzej, bo i głód będzie i choroby mogą przyjść. 
Dlatego postanowiliśmy przyjść wam z braterską pomocą. Ot, widzicie…

Tu wziął pepeszę spod ściany, pogłaskał ją pieszczotliwie i pokazał nam.
- Broń u nas jest. Dobra, skuteczna, Niemców przegoniła, a teraz was uratuje, bo i 

po co macie się tak męczyć i tyle jeszcze wycierpieć? Stańcie no, tu pod ścianą, a my to 
szybko załatwimy, nic nawet nie poczujecie…

Zebrani, jakoś nie bardzo zrozumieli intencję, ktoś zaczął się śmiać, że to niby taki 
radziecki żart, ale im nie było do śmiechu.

- Dawajtie! Bistro! Bistro!  - i zaczęli pociągać najbliżej stojących pod mur.
Zaczął się krzyk, lament i płacz,  wyzwalani probowali się cofać, zrobił się chaos, aż jeden z 
żołnierzy puścił serię z pepeszy – w podłogę, bo to było miękkie klepisko i znów nastała 
cisza.
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Dnia 15 listopada 2022 w Muzeum Tadeusza Kantora, odbyła się promocja książki 
Krzysztofa Miklaszewskiego „ŚWIATOWY ŻYWOT UMARŁEJ KLASY”. 

Prezentacji książki dokonali: Pani dr Natalia Zarzecka -  dyr. Ośrodka Cricoteka, Pan prof. dr hab. 
Wojciech Ligęza - krytyk sztuki i profesor UJ. 

Fragmenty książki przedstawiła Pani Anna Lenczewska - aktorka scen krakowskich.  
Po prezentacji książki odbyła się dyskusja autora z publicznością, oraz zamykająca wieczór 

projekcja  filmu dokumentalnego Krzysztofa  Miklaszewskiego.
„tadeusz.kantor@europa.pl”

 Krzysztof Miklaszewski - promocja książki

„Światowy żywot Umarłej Klasy”

Fot: Andrzej Głuc
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fot: B. Kańska - Bielak

Lesław Pizło

Zwykle pisanie  felietoniku zaczynam od tytułu. Najtrudniej 
go wymyślić. Jak jest właściwy, to potem już leci . Tym razem 
dość długo zastanawiałem się czy „czekanie” to jest to 
właśnie, o czym chcę napisać.  A  może  „oczekiwanie”. Niby 
to samo, ale nie to samo. Czekanie – jedna z najbardziej 
denerwujących czynności (czy też bezczynności), jaka nas 
dotyka; Czekanie w kolejce do czegoś tam, na załatwienie 
sprawy, na spóźnialskiego, na połączenie (jest pan 
dwudziesty drugi w kolejce – proszę czekać). Można długo 
wymieniać. Jeden przypadek bardziej wkurzający od drugiego. Natomiast oczekiwanie jest 
wzniosłe. Oczekuje się na coś wyjątkowego. Efekt  (o ile jest)  jest zwieńczony czymś 
niecodziennym. Nie ukrywam, że zbliżające się święta są głównym powodem mojej 
pisaniny. Moi wierni czytelnicy zapewne domyślają się, że nie będzie o „smakowoniach”, 
jak w większości wspomnień. O koktajlu zapachów kuchennych i pasty do podłóg Miś ze 
sklepu p. Migdała przy pl. Szczepańskim. Nie będzie o skomplikowanych działaniach 
logistycznych zapewniających codzienną higienę domowników i prolongatę egzekucji 
karpi pływających w wannie.  To co mnie, smarkacza, najbardziej fascynowało to 
oczekiwanie. Ulotna atmosfera z posmakiem tajemnicy. Św. Mikołaj! To była firma. 
Solidna i niezawodna. List wystawiony w oknie zabierał niepostrzeżenie  pomimo tego, że 
próbowałem Go na tym nakryć. W równie tajemniczy sposób dostarczał zamówione 
prezenty. Owszem bywały rozbieżności między zamówieniem a realizacją, ale kto by się 
czepiał szczegółów. Pamiętam wstrząs jakiego doznałem zobaczywszy na ulicy orszak 
mikołajowy. Ale Mama mnie uspokoiła, że to tylko ludzie, którzy dla żartu się przebrali. 
Zastanawiałem się skąd wiedzieli jak On wygląda skoro nikt Go nie widział. Potem 
nastąpiło brutalne uświadomienie. Później jakieś bezczelne próby zastąpienia świętego 
przez  dziadka mroza, żeby w końcu dojść do tego co mamy dziś. Sympatyczny zwyczaj 
obdarowywania się zamienił się w gargantuiczną orgię zakupową, która zaczyna się zaraz 
po zaduszkach i stanowi całą treść tego kiedyś miłego obyczaju.  Miejsce poczciwego i 
tajemniczego świętego, zajął mocno przerośnięty krasnal podróżujący saniami ciąg-
nionymi przez renifera Rudolfa. Jeden i drugi sprawiają wrażenie lekko napitych. 
               I tak to trwa do Nowego Roku. Po drodze są „święta”, które tak wtopiły się w ten 
zakupowy rozgardiasz, że niczym się nie wyróżniają. Choinki widziałem w sprzedaży już 
we wrześniu. Równocześnie mój uroczy sąsiad ozdobił drzwi swojego mieszkania sporym 
kościotrupem i wydrążoną dynią (plastikową). O żadnym budowaniu nastroju 
świątecznego przez oczekiwanie nie ma mowy. Kolędy zastąpiły wesołe piosenki z 
amerykańskich filmów, a jedyną niewiadomą jest, czy TV wyświetli film „Kevin sam w 
domu” czy może „Kevin w Nowym Jorku”. Na moje oko święta wyróżniają się od 
poprzedzających je dni tylko większą ilością jedzenia w śmietniku. 
               Zauważcie Państwo, że nigdzie nie użyłem przymiotnika określającego święta. 
Otóż okazuje się, że jest to ryzykowne a ja  nie należę do odważnych. Wiemy, że na 
przełomie roku wszyscy na tej ziemi coś świętują. Niezależnie od miejsca, rasy, koloru 
skóry, wyznania lub jego braku, obyczaju, tradycji albo zupełnie bez powodu. Podczas 

Czekanie
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fot: J. M. Stokłosa

moich ostatnich kontaktów z tak zwaną cywilizacją zachodnią, czyli obowiązującą            
w Europie,  dowiedziałem się, że dookreślenie tych świąt np. Święta Bożego Narodzenia, 
jest wysoce niewłaściwe. Może bowiem naruszać tak zwane „uczucia”, które to są 
chronione prawem i można za to posiedzieć. I to bynajmniej nie w hotelowym apartamencie 
czy też innym SPA.  Mimo wszystko wszystkim życzę wesołych świąt i pomyślności         
w nowym roku, choć wiem że brzmi to jak ponury żart. W cuda nie wierzę, ale podobno się 
zdarzają.      

 Iwona Siwek-Front - Anioł na Święta
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Pałac Potockich, Rynek Główny 20, 
Kraków, otwarcie wystawy odbędzie się 
dnia 23. 11. 2022 r. (środa) o godz. 18
Zapraszają senatorowie: Halina Bieda, 
Jerzy Fedorowicz oraz Krakowskie
Biuro Festiwalowe. Po uroczystości, na 
lampkę wina zaprasza kawiarnia „Ratu-
szowa”

Autoportret Brunona Schultza (1921)

Wystawa: „Bruno Schulz i jego arka wyobraźni”
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Andrzej Wyrobiec

„Proszę wyeksplikować retardację sensów naddanych” – padło z ust asystentki prowadzącej 

zajęcia na I roku studiów polonistycznych. Na te słowa studenci aż otworzyli szeroko usta ze 

zdumienia! I my tak rozdziawiamy usta, uczestnicząc w procesach komunikacji językowej.
Kiedy przestaliśmy rozmawiać? Kiedy przestaliśmy się rozumieć? Kiedy dzień dzisiejszy 

zastąpił dzisiaj? Od kiedy upływa nam okres czasu? Kto cofa się do tyłu, a kto spada w dół? Z 

kim idziemy na biforek, komu dajemy lajka na fejsie, kto jest zajebisty, a co jest mega? Od 

kiedy mamy problemy z dogadywaniem się, a do wyrażenia emocji wystarczy ku*** w 15 

smakach?
Przez setki lat nasza mowa ewoluowała. Ale nigdy wcześniej język ojczysty nie był aż tak 

niedbały, tak byle jaki, tak pospolity. Właściwie wydaje się, że klasyczne wulgaryzmy 

brzmią uczciwiej, bo niczego nie udają, a jedynie służą do precyzyjnego kwitowania 

niekomfortowych sytuacji i rozładowywania napięcia.
I to właśnie język – współczesna, bałaganiarska, nasycona niby-anglicyzmami i pozorująca 

mentalny luz polszczyzna – jest głównym bohaterem najnowszego spektaklu, który 

przygotowujemy w Bagateli.
„Słownik ptaszków polskich” Jakuba Morawskiego w adaptacji i reżyserii Krzysztofa 

Materny, to nasza artystyczna reakcja na współczesność. Bo choć podstawą tego zabawnego, 

ale i uwierającego opowiadania jest język polski, to sztuka jest też gorzką kpiną z miałkości 

programów telewizyjnych, z plastikowego blichtru, z chwilowych mód i wydumanych 

podziałów.
Zapraszając na spektakl, w którym zobaczycie Katarzynę Chlebny, Urszulę Grabowską, 

Annę Rokitę, Ewelinę Starejki, Magdalenę Walach, Magdalenę Woleńską, Krzysztofa 

Maternę, Michała Kościuka, Wojciecha Leonowicza, Macieja Sajura i Adama Szarka, nie 

próbowałem nawet przez moment stylizować języka na frazy Morawskiego.
„No ekstra mówiąc na ripleju, dobrze, to chyba już wszystko na dzisiaj i dziękuję za uwagę, 

pora na strawne podsumowanie. Każdy moim skromnym zdaniem nosi w sobie osobiste 

dramaty straszne… z terapii tej wyciągam taki oto wniosek, że głównym hasłem przewodnim 

na baner pożogi jest fatalny zbieg okoliczności, nieumiejętność do szczęścia dążeń oraz 

mechanizm ucieczki obronny oraz bycie w tym kraju urodzonym.” –  tymi słowami kończy   

w spektaklu terapię grupową Pani doktor Helena de Fraud. Po prostu sami musicie w niej 

wziąć udział.

Parole, parole, parole
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Ladislav Volko

Liścik z Bratysławy nr: 95

fot: N. Pazdej

Odbył się już 38 Warszawski Festiwal Filmowy pod 
kierownictwem niezmordowanego Stefana Laudyna. 156 
filmów z 57 krajów świata. Na dodatek Festiwal gościł 
Ukraiński Festival Filmowy z Odesy. Chociaż WFF jest      
w klasie A (jak: Cannes, Karlove Vary) to utrzymał sobie 
nieformalny charakter  studyjny, z dyskusjami, spotkaniami, 
bez czerwonych dywanów i pokazów nowych kostiumów. 
Pełne sale kinowe bez różnicy wieku wszystkich płci pokazały, że jednak bezpośredni 
kontakt widza z filmem jak i widza z widzem jest nieodzowny. Miałem zaszczyt być 
członkiem jury konkursu międzynarodowego  wraz z reżyserem rumuńskim, wykładowcą 
na Uniwersytecie w Nowym Yorku, Bogdanem G. Apertym, polską producentką Ewą 
Puszczyńską, reżyser i producetką z Australii, tymczasowo przebywającą w USA Camille 
Hardman i Zhaowej Zhang, producentką i scenarzystką z Chin. Chociaż „z różnych świata 
krajów“ – jak się śpiewa w pewnej piosence, pracowało nam się wyśmienicie. Duża zasługa 
w tym naszej koordynatorki, pięknej młodej aktorki Weroniki Łukaszewskiej. Nie było 
łatwo wybrać z 14-tu filmów - Grand Prix. Poziom był wyrównany, nie było dzieła, które by 
zdominowało konkurs. Po długiej dyskusji wybraliśmy właśnie film ideowo i społecznie 
bardzo ważny – Święto pracy boseńskiego autora Pjer Želicy. Przedstawia problem 
bohaterstwa i zbrodni, która zostaje odkryta po latach, w dotatku w najbardziej                  
niewłaściwym czasie, kiedy syn po 10. latach nieobecności w kraju, przyjeżdża przedstawić 
swoją żonę. To on potrzebuje dotrzeć do prawdy, przyjaciele jego ojca nie.. „Niczym 
bohaterowie Pokłosia Pasikowskiego, odkrywa zmowę milczenia, dotyczącą mieszkańców 
starej daty.“ (M. Grudziąż). Nagroda dla Najlepszego Reżysera Viesturs Kairiss za Styczeń, 
o zajściach na Łotwie podczas zmiany reżimu i Specjalna Nagroda Jury dla Beaty 
Dzianowicz za scenariusz filmu Strzępy. Pokazuje problem nieoczekiwanego zachorowania 
na chorobę Alzheimera, lubianego dziadka a zarazem profesora uniwersytetu, którego 
osobowość się zmieni na agresywną, nieobliczalną...i rodzina powinna się z tym uporać. 
Każdy z filmów międzynarodowego konkursu wniósł intersujące spojrzenie na 
wspóczesność, bowiem oprócz klasycznego kostiumowego filmu Pocałunek znanego 
reżysera Billie Augusta, pozostałe dzieła dotyczyły problemów współczesnosci. Dla mnie 
może najbardziej szokujące filmy były, (każdy z innego powodu), Ademoka (r. Adilkhan 
Yerzhanov) i Nowa normalność (r. Jung Bum-Shik). Z pierwszego, który się odbywa u 
Kazachów, by się bardzo ucieszyli Beckett z Ilfem i Petrowem i Mrożkiem, a z drugiego 
południowo koreańskiego Nowa normalność (r. Jung Bum – Shik) sam wielki Alfred 
Hitchcock. 38. WFF pokazał straszny świat początku trzeciej dekady naszego wieku. Zbyt 
uogólniając, do piekła nie pójdą  ci najgorsi z nas, bowiem piekło jest tu i teraz.  
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 Piwnica pod Baranami - wystawa malarstwa Danki Jaworskiej:
„Święci w Piwnicy”

Święty Potr

Klub Dziennikarzy „Pod Gruszką” - promocja książki 
Grażyny Potoczek: „Wciąż jeszcze pytam”
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Najkrótsze dni, najdłuższe noce
- Grudniowy czas…
Coraz to mniej, niewiele już
Tych wszystkich kiedyś bliskich
Dawnych nas…

Przy stołach, w poczekalniach
Nad wodą, w parku, między szpalerami
I w zamyśleniu zaokiennym ( tym w pociągu )
Coraz to więcej duchów się przysiada
Podróżuje  z nami…
I wymieniamy znowu „z kiedyś”
Opowieści
Zdradzamy plany
Konfrontujemy ten i tamten świat

O Boże, jak dalekie to już światy
- Uliczka tamta i miasteczko
Grudniowa ni to noc ni świt
I idzie chłopiec mały z Babką na roraty
Dymią kominy pierwsze
Żółtawe oka zapalają domy
I Babka – widmom tak więcej czy znajomym
Co trochę odpowiada: „O dzień dobry
Pochwalony pochwalony…”
A w moja stronę: „ukłoń się i ty”

Najkrótsze dni, najdłuższe noce
Grudniowy adwentowy czas
W  mieście dziś – wtedy nawet nam nieśnionym
I na rubieżach czasu niewyobrażalnych
Prowadzisz  Babciu znów tamtego chłopca
Czuję w mej dłoni kostki, Twojej wtedy
Tamtej wtedy dłoni
Idziemy znowu na roraty
- Przez który bardziej świat ?

Na roraty

Leszek Długosz

fot. Szelega
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       Niezwykły, poruszający film 

dokumentalny w reżyserii Hanki Brulińskiej, 

przedstawiający kulisy życia wybitnego aktora, Andrzeja Golejewskiego, w ciągu ostatnich 

kilku miesięcy zdobył 12 nagród na międzynarodowych festiwalach filmowych. „Drgania 

świetlików” („Flickering Fireflies”) doceniono już m.in. w Australii, Indiach, Toronto, 

Brazylii, Grecji i Wielkiej Brytanii. Teraz przyszedł czas na oficjalną, międzynarodową 

premierę, która odbędzie się podczas 23 edycji Polish Film Festival w Los Angeles, 30 

października 2022 o godz. 17:00 miejscowego czasu. Partnerem Wydarzenia jest 

Województwo Lubelskie. Imponującą falę sukcesów filmu Brulińskiej, poprzedza aż 10 lat 

produkcji. 10 lat podążania za głównym bohaterem, Andrzejem Golejewskim, aktorem 

teatralnym i filmowym, artystą znanym z kultowych produkcji, tj. „Wyjście awaryjne”, który 

przeszedł wyboistą drogę od świetnie zapowiadającej się kariery, przez chorobę, ocierając 

się w końcu o bezdomność.
Reżyserka wykorzystała przy pracy nad filmem metodę dramy, która okazała się głęboko 

terapeutyczna dla głównego bohatera, dając mu drugie życie. A nam, widzom, pozwala 

wejrzeć w fascynujący świat myśli niezwykle utalentowanego aktora. Film dostarcza emocji 

i refleksji wokół uniwersalnego tematu losu człowieka; wykluczenia artysty, osamotnienia i 

walki o ideały. Pomysłodawczyni, producentka i reżyserka filmu, Hanka Brulińska, często 

podkreśla wielkie znaczenie Lubelszczyzny, która splotła losy obojga artystów. Bowiem 

Brulińska i Golejewski – poznali się właśnie w Lublinie, jako aktorzy Teatru Osterwy. Ze 

względu na dokumentalny charakter, film, sam w sobie, promuje walory województwa 

lubelskiego, także dzięki świetnym zdjęciom Grzegorza Hartfiela i montażowi Rafała 

Brylla. Dźwięk i muzykę do filmu stworzył Krzysztof Sokół. Polish Film Festival to jeden z 

największych przeglądów polskiego kina fabularnego, dokumentalnego, krótko-

metrażowego i animowanego w Hollywood i na całym świecie. 

Twórcom „Drgań świetlików” należą się zatem wielkie gratulacje. A liczni fani projektu, 

mamy nadzieję, doczekają się już niebawem emisji dokumentu w polskich kinach 

studyjnych i na platformach streamingowych. Partnerem wspierającym promocję filmu 

został Teatr Rawa z Katowic. Oficjalnym Partnerem premiery filmu w Los Angeles jest 

Województwo Lubelskie.

Światowa premiera 
filmu Hanki Brulińskiej 
„Drgania świetlików” 

w Los Angeles
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Zasłyszane lewym uchem, 

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

Leszek Maruta „ogniem i skeczem”

Istna szopka krakowska

Te same wciąż sędziwe mury,
Tylko zmieniają się f i g u r y.

Przepraszam Pana Piotra Bartulę , autora „Cmentarzysko filozofów”(epitafia)
za pomyłkę. Napisaliśmy „zebrał Piotr Bartula” co sugerowało, że są to epitafia istniejące. 
Powinno być: napisał Piotr Bartula. 

Po wnikliwej obserwacji przywracam „Zmianie podwieczorkowej” starą nazwę „Nocna 
zmiana”. Ostatnio hucznie świętowała urodziny Agnieszki K. przy  stołach zastawionych 
wszelakimi  dobrami, łącznie z winami. Wystrzałowa impreza zakończyła się głęboką nocą.  
(A.Z.) Oj nie ucieszy się z tego prezes, nie ucieszy!

Obserwując bywalców naszej uroczej kawiarenki zauważyliśmy, że ubyło trochę pań zaś 
panowie usiłują nadrobić stracone  dwadzieścia lat. Potęga debat telewizyjnych jest wielka.

Stolik przy Piotrze ODBITY!!! Trzeba by odbić jeszcze jakiś bank by się
nacieszyć w pełni siedzeniem przy nim.

W „Vis a' Vis” pojawiły się nowe  krzesła i  „małoformatowe” stoliczki
dla bywalców „wielkiego formatu”.

Nadredaktor dziękuje wszystkim   informatorom Ucha za najświeższe
wiadomości z okolic zVisu .Liczę na dalszą owocną współpracę.

KOCHANI! ZE WZGLĘDU NA DUŻĄ ILOŚĆ OSÓB CHCĄCYCH ZAMIEŚCIĆ 
SWOJE PRACE W NASZEJ  GAZETCE  I SZCZUPŁOŚĆ MIEJSCA  ZMUSZENI 
JESTEŚMY DO  ICH  DRUKU W KOLEJNOŚCI NADESŁANIA.  PRZEPRASZAMY.

Gazetkę wsparli:
Stan: 397
Zvis – 236, Jacek P. - 50, Józef T. - 50, Anna Z. - 20, p. F. - 50, Romuald K. - 60, 
Zygmunt D. - 50   = 913
Wydatki: druk gazetki listopadowej  - 472, znaczki – 91 = 563 , 913 – 563 =350
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Marek Michalak
Droga do raju cz. 54

fot. B. Kucharek

  Berlin, ekstremalne lipcowe temperatury 1995 roku.       
Nasz zespół, JBBO ma zagrać na wielkiej przebudowie         

Alexanderplatz podczas party zorganizowanego dla ponad 

czterystu polskich robotników. Początek spotkania 

przewidziany na godzinę 18tą. Zespół gotowy, stół chyba na 30 metrów długi zastawiony 

bogato, czeka na gości, ale jeszcze 10  minut przed szóstą gości brak. Nagle, jak spod ziemi, 

tłum zmierza do celu wszystkimi możliwymi ścieżkami. Prawie każdy z wyglądającą na 

ciężką, reklamówką dociera do wielkiego namiotu, rezerwuje nią miejsce przy ławach 

piwnych i szybko zmierza do stołu z jedzeniem.Tam kolejka chyba bardzo głodnych, 

nakładając sobie na talerze zaczyna już konsumpcję. Podczas przesuwania się kolejki 

uzupełnia puste miejsce na talerzu, i tak docierając do końca stołu z jeszcze pełną porcją 

zmierza do ławy piwnej. Prawie w tempie światła stół oczyszczony. Ostały się tylko 

krewetki i pieczarki. Czas na koncert zespołu. Już po drugim utworze czuję, że to nie ten 

„deser”po takim jedzeniu. Na dodatek podchodzi do nas jeden z gości, trzymając kasetkę 

audio prosi o włączenie disco polo. Krótkie spięcie, bo organizator woli nasz program 

jazzowy. Znajduję szybko kompromis i dajemy do końca grania dziewicze wersje jazzowe 

ogólnie w Polsce znanych utworów folkowych. Spodobało się. Momentami publiczność 

włączała się ze śpiewem. Uff!
Na koniec organizator bardzo nam dziękował za udane rozwiązanie programowe podczas 

tej chwili w „raju” stworzonej dla fachowców z Polski.
Po dokładnym opróżnieniu kegów z piwem i tego, co było w reklamowkach, jeden z 

fachowców podszedł do nas chwiejnym krokiem i gratulując koncertu zapytał, czy na czas 

rozstania mogliby jeszcze usłyszeć naszego trębacza grającego „Ciszę Luisa Armstronga?”. 

Jak tu odmówić. Raj na ziemi? Tak!

Droga do raju przez... Berlin


