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ada Okręgowa ZSP gnieździła
się w dwóch pokojach na pierwszym piętrze przy Wybrzeżu Wyspiańskiego 34 przez kilka lat. Po
upadku ZMP (1957) zajęła po nim
kilka pokoi przy ul. Wita Stwosza
(obecny hotel „Sajgon”).
Okazało się jednak, że działalność
rady, która po 1956 roku stale się rozwijała w różnych formach, wymagała
posiadania dodatkowych sal. Nie chodziło o pomieszczenia biurowe. Potrzebne były magazyny na sprzęt dla
Biura Wczasów, Podróży i Turystyki,
pomieszczenia dla rozpoczynającej się
działalności Bratniaka (jeszcze wówczas
nie spółdzielni), powstał zamiar przejęcia żywienia zbiorowego od PSS – to
tylko część potrzeb. Szczególnie prężna
była działalność kulturalna na wszystkich uczelniach działały różne zespoły,
domagały się miejsca, w którym mogłyby występować.
W tym czasie istniały już zespoły: Pieśni i Tańca na Politechnice i Wyższej
Szkole Ekonomicznej, chór mieszany na
Akademii Medycznej, Uniwersytecie,
WSE, chór męski na Wyższej Szkole
Rolniczej i WSE, zespół taneczny na
WSWF, WSR, WSE. Niezależnie działała też grupa teatralna przy Radzie Okręgowej. Pozostawał więc wynajem rozmaitych pomieszczeń.
Zabiegi o otrzymanie obiektu, który
sprostałby rosnącym wymogom studentów, stały się koniecznością. Przewodniczący rady kol. Stefan Liszkowski – i nie

tylko on – poświęcił wiele czasu na szukanie dojścia do tzw. czynników, by zrealizować stosowną uchwałę RO ZSP.
Tu należy wspomnieć o operatywności
nieodżałowanego Czesia Stasiewicza.
Jego i tylko jego zasługą jest znalezienie
budynku nam potrzebnego.
Ten piękny obiekt, pałac von Schaffgotschów, był chyba nam przeznaczony.
Bo czy dziełem przypadku może być jego
powojenna historia? Prawie niezniszczony, zaraz po wyzwoleniu jest siedzibą
Delegatury Rządu, po niej użytkuje go
Izba Przemysłowo-Handlowa, następnym użytkownikiem jest Izba Rzemieślnicza, a na krótko Zarząd Wojewódzki

Wreszcie nadszedł. W siedzibie TPPR
przy placu Teatralnym, w sali kryształowej na parterze, oczekiwaliśmy na przewodniczącego Prezydium Rady Narodowej m. Wrocławia. Na poczesnym miejscu stał zegar kominkowy z kurantem i
obraz prof. Gepperta „Pole kukurydziane – Kuba”, dar Rady Okręgowej ZSP
dla Rady Miasta za Pałacyk.
Przewodniczący prezydium Eugeniusz
Król przekazał dokumenty, a przewodniczący RO Stefan Liszkowski dar z naszej
strony. Zapamiętałem to dokładnie: staliśmy i analizowaliśmy tytuł obrazu. W
żaden sposób nie mogliśmy dostrzec tej
kukurydzy. Po wymienieniu opinii i uwag

Droga do Pałacyku
TPPR, który w 1954 roku przenosi się na
plac Teatralny. Pałacyk zostaje bez gospodarza. Przez cztery lata mieszkają w
nim przypadkowi lokatorzy, ale i w tym
czasie nie ulega on zniszczeniu! Pozostaje w całej swej krasie, czekając na nas.
Dalsze starania wsparła w radzie
miasta nasza dawna koleżanka z ZSP
Krystyna Pająk, w tym czasie wiceprzewodni-cząca Prezydium Rady Narodowej m. Wrocławia. Dzięki jej nieustępliwości udało się przegłosować uchwałę
przyznającą Pałacyk Radzie Okręgowej
ZSP.
A chętnych było wielu. My jednak
mieliśmy szczęście i – mieliśmy Krysię.
Dzielnie sekundowali jej koledzy Stefan
Małkus i Eugeniusz Kowalczyk – przedstawiciele ZSP, członkowie Rady Narodowej m. Wrocławia. Tak, tak – były
czasy, kiedy o naszych sprawach też
współdecydowaliśmy. Radość była wielka, toteż na oficjalny dzień przekazania
czekaliśmy z niecierpliwością.

stwierdziliśmy: „Ta szaroczarna część
obrazu to niechybnie ziemia, zielono-brązowa to na pewno kukurydza, szare plamy
występujące gdzieniegdzie to z pewnością
śniedź na kolbach kukurydzy...”, a niezapomniany Czesio z jemu tylko wrodzoną
swadą dodał: „Te rdzawe plamy to zaiste
zaschnięta robotnicza krew.”
Wreszcie wizja lokalna i oględziny daru,
radość, że nareszcie mamy swój „dom”.
Pałacyk, jak wspomniałem, zajmowali
dzicy lokatorzy. Mieszkało tam kilkanaście rodzin oraz trochę różnego elementu. Wielkie pokoje, które zajmowali ówcześni mieszkańcy, zostały przez nich
przemyślnie przystosowane przez postawienie ścianek działowych. Wielometrowe rury poprowadzone na zewnątrz z
piecyków i kuchenek węglowych dopełniały krajobrazu.
Po przekazaniu nam obiektu, dalszy
bieg spraw powierzono dzielnicowej radzie narodowej. Po konsultacjach ustalono, że zamieszkałe tam rodziny otrzy-

mają lokale zastępcze, a „element” zostanie eksmitowany.
Czesio Stasiewicz stanął na czele
ekipy, która miała zająć się wszystkimi
sprawami dotyczącymi przystosowania
Pałacyku do naszej działalności. Dobrał
sobie jeszcze do pomocy Czarka Żyromskiego – sekretarza Komisji Kultury
Rady Okręgowej, i Romka Pająka –
działacza ZSP-owskiego, dla którego nie
byto rzeczy niemożliwych. Zamieszkali
razem w dwóch pokojach lewego skrzydła przyszłego klubu i tak się zaczęło... Po
kilku latach Pałacyk, już w całej krasie,
zarówno z zewnątrz jak i wewnątrz, przyjął nowych lokatorów.
Dzisiaj zastanawiam się, jak to się
stało, że Pałacyk po wyprowadzeniu się
ostatniego urzędowego użytkownika
przez ponad trzy lata (1954-58) nie
został nikomu przydzielony, a mimo to
nie został rozszabrowany. Było w nim
przecież wiele urządzeń, które można
byto zdemontować, lub zwyczajnie zniszczyć. Jestem przekonany, że to właśnie
„dzikie” rodziny byty strażnikiem budynku i one nie dopuściły do wandalizmu.
Im najbardziej zależało na tym, by tu
mieszkać, a każda dewastacja stanowiła
dla nich zagrożenie.
Ze smutkiem patrzę dziś na ten piękny
obiekt i żałuję, że jego wnętrze już nie
jest takie, jakie stworzyliśmy przed laty.
Stało się szare, smutne, jakby zapomniane. A szkoda!
Wspominając Pałacyk, nie zapominajmy jednak, że jest on dziełem grupy
zapaleńców ZSP-owskich, którzy w tej
organizacji znajdowali sens działania w
różnych aspektach życia studenckiego i
w niej realizowali swoje zamysły.
Dzięki pomocy kolegów Stefana
Małkusa i Tadeusza Rynkowskiego
opisał
JERZY CZYŻYCKI

Tata pije wódkę i lata za panienkami
Z Eweliną Stasiewicz rozmawia Lena Kaletowa

• Jak Pani wspomina pałacykowe
lata?
• Czesław, mój mąż, kierował Pałacykiem do września 1963 roku. Mieszkaliśmy tam od 1959 roku na pierwszym piętrze, naprzeciw sali Balowej. Najpierw
jedno dziecko, potem drugie... U nas
zawsze było pełno ludzi, ciągle ktoś wpadał. Kiedy odbywały się spotkania ze
sławnymi ludźmi – lądowali u nas na
kolacji. Pamiętam pana Wajdę, Broniewskiego... Jego zapamiętałam szczególnie,
bo zachowywał się zupełnie inaczej, niż
głosiła legenda. Nie pił alkoholu, tylko
prosił o czystą wodę. Zachowałam tomik
poezji z jego dedykacją: „Z mocnym
uściskiem dłoni Ewie i Czesławowi Stasiewiczom – Władysław Broniewski”.
• Czym Pani karmiła te rzesze gości?
• Zawsze się coś znalazło. Co tydzień
piekłam ciasto. Miałam taką wielką
puszkę z kruchymi ciasteczkami. Umiałam przyrządzić kurczaka na 21 sposobów. Warzywa, kartofle i kurczaki zazwyczaj były dostępne.
• Sporo to musiało kosztować?
• Kiedyś nikt nie przywiązywał do
tego wagi. Czym chata bogata... Moja
kuchnia była otwarta dla kalamburowców - kiedy próby pod Edulem przeciągały się, to i w nocy ktoś wpadał, żeby coś
zjeść. Żadna premiera pod Edulem nie

odbyła się bez uszczuplenia naszego
stanu posiadania. Zawsze coś było
potrzebne do scenografii. Miałam np.
taki piękny stary fotel – zszedł do piwnicy i już nigdy do mnie nie wrócił. Nie
wspomnę o innych drobiazgach...
• Najzabawniejsze wydarzenie?
• Przyjeżdżał pierwszy jazzowy zespół z Nowego Jorku. W pierwszy dzień
Wielkiejnocy – wtedy wszystkie restauracje były zamknięte na głucho. Musiałam przygotować obiad. Dowiedziałam
się, że goście nie jedzą mięsa wieprzowego. Wielkanoc bez szynki? Coś tam innego jednak przygotowałam. Siedzą ci
muzycy przy stole i grzebią widelcami...
Trwało to dość długo i trzeba byto gorąco zapewniać, że to nie wieprzowina.
Odwdzięczyli mi się, usypiając dzieci do
snu. Trudno je było zagnać do łóżka, a ci
nie wiem, co im zrobili – przy ich piosenkach zasypiały natychmiast.
• Jak dzieci znosiły tak liczną obecność obcych w domu?
• Wspaniale. Byty otwarte, ciekawe...
I rozpieszczane przez wszystkich. Starszy
syn bardzo szybko się usamodzielnił.
Kiedyś grała w Pałacyku operetka, a on
chodził z kapeluszem wśród publiczności
i zbierał pieniądze. Gdzieś to podpatrzył.
Kiedyś nam zniknął. Przeszukaliśmy
wszystkie okoliczne podwórka. Znalazł
się na dworcu autobusowym. Kiedy go
odbierałam z komisariatu, nie chciał ze
mną wracać. Wcześniej, gdy milicjanci go
pytali, gdzie jest jego tata, odpowiedział:
„Tata pije wódkę i lata za panienkami”.
Tak go nauczyli bywalcy Pałacyku. Ładna
rodzinka – tata lata za panienkami, a
matka nie pilnuje dziecka...

• Od początku Wasz związek był
niezwykły.
• Jestem jak najbardziej rdzenną
wrocławianką. Moi rodzice się tu urodzili i ich rodziny mieszkały – ojca na
Wyspie Słodowej, a mamy na Gaju. Z
domu jestem Hampel. Rodzice po wojnie, jak wielu Niemców, chcieli wyjechać. Ojca zatrzymało UB, bo potrzebni
byli niemieccy fachowcy do uruchamiania przemysłu. Ojciec polskiego obywatelstwa nie przyjął – byliśmy bezpaństwowcami. Ja na przykład w szkole nie
otrzymywałam świadectw, bo nie byłam
polską obywatelką. Zabawne były dni
wyborów – UB po kilka razy przyjeżdżało do ojca, żeby poszedł głosować. Ojciec
upierał się, że jako bezpaństwowiec nie
musi. Mama zmarła w 1955 roku, potem
ojciec się ożenił po raz drugi. W 1958

roku podjął decyzję o wyjeździe do
Hamburga. Ja miałam zostać, znałam
już wówczas Czesława, ale jednak wyjechałam. Nie żałuję tego, pobyt tam wiele
mi dał, chociaż ślub musiałam brać per
procura.
• Jak się to odbyło?
• Kiedy rodzinie powiedziałam, że
wracam, zjechali się wszyscy na naradę.
Nikt nie był po mojej stronie. To była
trudna decyzja. Nie miałam pieniędzy na
tłumaczenie dokumentów. Przesyłałam
je do Polski. Czesław biegał po urzędach. Trwało to ponad rok. W dniu
mojego ślubu otrzymałam telegram, że
jestem żoną. Do urzędu stanu cywilnego
w moim imieniu szła Hanka Wilczek w
bardzo zaawansowanej ciąży. Później
jako żona mogłam do Wrocławia wrócić.
Nigdy nie żałowałam tego kroku. Przeżyłam z Czesławem trzydzieści dwa lata.
Byt bardzo dobrym i pogodnym człowiekiem.
• Pałacyk opuściła Pani bez żalu?
• Dzieci rosły, mieszkanie miało
wprawdzie ponad siedemdziesiąt metrów, ale łazienkę i kuchnię musieliśmy
zrobić z przedpokoju. Coraz uciążliwsze
były imprezy. Ponieważ nie mogliśmy i
tak spać, często chodziliśmy na bale. A
potem trzeba było pracować. Zajmowałam się tłumaczeniami z języka niemieckiego, obsługą zagranicznych delegacji
i współpracy miast partnerskich. Czesław – pracoholik – sprawy Pałacyku
przynosił do domu, nigdy się one nie
kończyły. Nie namawiałam męża, ale z
ulgą przeprowadziłam się do nowego
mieszkania. Nasz dom i tak pozostał
otwarty. Bo taki był Czesław.
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Przed otwarciem...

Przed Opolem...

Przed oczyma...

KRZYSZTOF
KUCHARSKI

Przed Pałacykiem...

Przed obiektywem...

Przedstawiciele...

własnym oczom nie wierzę...

Przed aferą...

Przedstawienie...

własnym oczom nie wierzę...

Przed przecięciem...

o ty? Nic się nie zmieniłeś... – Własnym oczom
nie wierzę, to ona.
– Wyglądasz kwitnąco... Takie okrzyki słychać było
co chwila. Nawet jeśli było w nich trochę hipokryzji,
czy kurtuazji, to radość z faktu spotkania niezałgana.
A co było widać? Niedźwiedzie. Jak okiem sięgnąć.
Niedźwiedź za niedźwiedziem. Tabuny ludzi wpadały
sobie w ramiona i całowały się z dubeltówki. Sceny z
niedźwiedziami odbywały się do późnych godzin nocnych. Dziwić się trudno, bo poprószonej siwizną
ludzkości z różnych świata stron pojawiło się 11 maja
2002 roku w Pałacyku parę setek. W końcu zjechało
parę pokoleń, które kręciły się przez lata wokół tego
zacnego miejsca.
Pooglądajcie sobie zdjęcia. To ledwie kilka legendarnych pałacykowych postaci.
Prominentów i VIP-ów można było wiązać w pęczki. Ja sam, prosty redaktor poważnej gazety, siedziałem przy stole z jednym ministrem, z jednym
wiceministrem, jednym dyrektorem departamentu,
trzema posłami i jednym senatorem. Zwykłych profesorów, czy dyrektorów nawet nie będę wymieniał, bo
to co drugi biesiadnik tego majowego dnia przy ulicy
Kościuszki 34.
W tym roku mamy powtórkę. Jest nadzieja, że bywalcy stawili się w komplecie. Raz w roku warto sobie
bezinteresownie popatrzeć w oczy.

własnym oczom nie wierzę...
własnym oczom nie wierzę...
nie wierzę...

Przede wszystkim – do zobaczenia za rok!

własnym oczom

własnym oczom nie wierzę...

własnym oczom nie wierzę...

własnym oczom nie wierzę... własnym oczom nie wierzę... własnym oczom nie wierzę... własnym oczom nie wierzę... własnym oczom nie wierzę... własnym oczom

oczom nie wierzę...

nie wierzę... własnym oczom nie wierzę... własnym oczom nie wierzę... własnym oczom nie wierzę... własnym

własnym oczom nie wierzę...
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rocławski Akademicki
Klub Jeździecki został
formalnie powołany czy założony na św. Mikołaja – 6
grudnia 1965. W sali Kominkowej Pałacyku trudno
było znaleźć wolny skrawek,
aby się zmieścić wśród entuzjastów koni i jeździectwa.
Przedstawiciel RO ZSP Paweł Chocholak poprowadził
zebranie założycielskie, wybrano zarząd, na prezesa
Krzysztofa Lorenza z Politechniki i się zaczęło.
Wrocławski AKJ był jednym
z pierwszych w Polsce, natomiast był „najpierwsiejszym” w
budowaniu stajni, zdobywaniu
koni, działalności sportowej i
rekreacyjnej na własne konto.
Same jazdy konne w stadach
ogierów, a naszym stadem był
Książ, już nam nie wystarczały.
Oczywiście tam była nasza
podstawowa baza, ale nam
chciało się czegoś lepszego i

większa liczba koni wymagała
paszy, obsługi i całego fachowego obrządku. I tu zaczęły się
schody. Głównemu księgowemu, kochanemu Tadziowi
Olejarzowi, można było wytłumaczyć konieczność zatrudnienia stajennego, bo to było to
samo, co magazynier czy inny
almaturowski dostojnik, ale
jak wytłumaczyć, że koń, choć
to także sprzęt almaturowski
(jak namioty czy kochery), to
jednak codziennie musi zjeść 5
kg owsa, 7 kg siana, 4 kg marchwi i wymaga trochę innego
traktowania, niż tylko – zgodnie z instrukcją – zimowej konserwacji w oczekiwaniu na
akcję letnią. I na nic zdał się
mój słaby zresztą naonczas
autorytet naukowy, że koń to
żywe zwierzę i powinno jeść i
wydalać. W przepisach almaturowskich były namioty, śpiwory, a nawet siekiery, czy
buty narciarskie, ale koni nie
było, bo „reliktów minionej
epoki” być w nich nie mogło.
Dopiero zawezwany przed
oblicza najdostojniejszych, wytłumaczyłem na czym polega
wyrzucanie gnoju spod koni i
że nie ma to znamion wojny
ideologicznej. Od tego czasu

łowe „bale koniarza” przechodziły do historii nie tylko z
powodu wyczynów balowych,
ale również dlatego, że kończyły się karmieniem koni o 6
rano na Osobowicach. Panowie w garniturach, a niektórzy
i w smokingach, panie w
lamach, lakierkach i szpilkach
zjeżdżali do stajni, poili i obrokowali konie, czyścili je i wyrzucali obornik. Dopiero po
spełnieniu tych podstawowych
obowiązków można było się
udać do łóżek czy laboratoriów
w zależności od preferencji.
Mimo zgrzebnych warunków
organizacyjnie było coraz
lepiej. Wiosną 1980 oddano do
użytku nowy, od podstaw zbudowany, wspaniały Studencki
Ośrodek Jeździecki w Świniarach i gdy wydawało się, że
przyszłość przed studenckimi
koniarzami rysuje się różowo,
najpierw przyszedł stan wojenny, później zmiany własnościowe. Dzisiaj stajnie z klubem,
sprzętem, pomieszczeniami
towarzyszącymi zostały sprywatyzowane i ledwie dyszą.
Studenci zaś jeżdżą konno –
odpłatnie! – w różnych klubach i klubikach, których we
Wrocławiu jest ponad 40.

Koń – sprzęt almaturowski
czegoś super. No i wymyślilimy
rajdy konne, i to było to, co
tygrysy, czyli kowboje, lubią
najbardziej. Miało się jazdę w
terenie przez 24 godziny na
dobę, a atrakcji było co niemiara, zarówno z końmi, jak i
westmenami, westwomenkami, tudzież miejscową ludnością regionów, przez które rajdy
prowadziły.
Pierwszy rajd pod wodzą
„sheriffa” Zbigniewa Dąbrowskiego z Książa odbył się w
1966 roku z ziemi lubuskiej
dorzeczem Obry do Sierakowa
Wlkp. Wszystkie następne, aż
do stanu wojennego, otrzymywały nazwy jubileuszowych.
W roku 1968 spędziliśmy
lato w Ranczu Lutynia pod
Lądkiem, a niewątpliwym
osiągnięciem towarzyskim było wypicie brudzia przez „sheriffa” tudzież parę co ładniejszych westwomenek z byłym
wicepremierem. Rok 1969 to
rok rajdu giganta, który trwał
ponad dwa miesiące i prowadził z Wrocławia do Osiek
Koszalińskich i z powrotem.
Turnusy i jeźdźcy z całego
kraju zmieniali się, jedynie
„sheriff” Mirek Soroka, który
nastał po Zbyszku Dąbrowskim, trwał na posterunku od
początku do końca. Po pierwszym rajdzie ostała nam się w
naszej stajni klacz nomen
omen Dewiza, którą po rocznym treningu sprzedano na
aukcji za bodajże 1000 bezcennych dolarów tak potrzebnych
gospodarce narodowej. Z jednej strony spowodowało to
szybki rozwój prac nad adaptacją obory na stajnię, a później na Ośrodek Jeździecki
AKJ ZSP na Osobowicach,
który uroczyście otwarto 22 IV
1967, z drugiej jednak coraz

konie były tolerowane, ale
żeby kochane – to już nie bardzo. Znaleźliśmy więc inne
wyjście: konie kupowaliśmy,
ujeżdżaliśmy, trenowaliśmy, a
następnie sprzedawaliśmy na
eksport i w ten sposób interes
się kręcił.
Szkółki jeździeckie, obozy
stałe, rajdy konne, sport w
zupełnie niezłym wykonaniu, a
przede wszystkim życie towarzyskie w AKJ kwitło znakomicie. Dorobiliśmy się trzykrotnego mistrza Polski w konkurencji ujeżdżenia (obecnie trener kadry narodowej lek. wet.
Andrzej Sałacki), wicemistrza
Polski we Wszechstronnym
Konkursie Konia Wierzchowego (późniejszy trener kadry
narodowej Artur Bober), ale
też wielu trenerów, instruktorów i sędziów międzynarodowych. Takich osiągnięć nie
miał żaden inny AKJ w Polsce.
W okresie największego rozkwitu w klubie było 19 koni,
sprzęt jeździecki, w tym unikalne kulbaki z lat 30. ubiegłego wieku, dysponowaliśmy
również parcoursem, na którym rozgrywano regularne
zawody sportowe. Rocznie do
klubu wstępowało około 150
nowych członków. W sumie w
ciągu pierwszych 15 lat przez
klub przewinęło się ponad
1500 osób, które szkoliły się w
Klubowej Akademii Jeździeckiej powołanej do życia w roku
1967 z własnym rektorem, planem zajęć teoretycznych i
praktycznych, wykorzystywanych do dzisiaj w nauczaniu
koniarstwa w całym świecie,
jako że towarzystwo z różnych
powodów było bardzo ruchliwe i zaludniło wszystkie kraje
Europy, obu Ameryk, Australii i Nowej Zelandii. Karnawa-

Powstało jednak nieformalne stowarzyszenie „Starych
Koni”, które wymyślił i któremu od pięciu lat przewodzi
Olo Olszowski. Należą doń
dawni członkowie AKJ we
Wrocławiu i nie tylko, jako że
przyjaźnie i znajomości zawarte 30 lat temu trwają do dziś.
Raz w miesiącu spotykamy się
w stałej knajpie, odbywamy
spędy wiosenne i jesienne. W
2002 r. odbył się I Jubileuszowy Rajd Konny AKJ Wrocław
po Przejściach, w tym roku
będzie II Jubileuszowy – oczywiście w Bieszczadach i oczywiście na hucułach. Stare
Konie wracają wspomnieniami
do Osobowic i Świniar, Pojezierza Drawskiego i Szczecineckiego, Szwajcarii Kaszubskiej, dorzecza Obry, ziemi
lubuskiej z czasów, kiedy
odkrywaliśmy te tereny dla
turystyki konnej. Jak jest dzisiaj – widać gołym okiem.
Dobrze, że zrobione kiedyś
zorkami i smienami fotografie
świadczą niezbicie jak to „za
naszych czasów” było pięknie
w naszym kraju. To se ne vrati
oczywiście, ale dobrze, że było
nam dane przeżyć te piękne
dni.
Fenomen socjologiczny AKJ
we Wrocławiu jest tym ciekawszy, że w życiu Starych Koni
uczestniczą nasze dzieci, stanowiące grupę „Źrebaków”
biorących udział w spędach,
rajdach i innych imprezach i
mimo dominującej obecności
wapniaków wcale sobie chwalą
nasz sposób spędzania wolnego czasu.
HENRYK GERINGER
d'OEDENBERG
II Prezes AKJ w latach 1967-1969
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rzez ponad 10 lat w piwnicy Pałacyku gnieździli się
wrocławscy grotołazi. Piwnica grotołazów to te pierwsze
drzwi na prawo, po zejściu na
dół schodami od głównego
wejścia. Na drzwiach był namalowany nietoperz – mieszkaniec jaskiń.

przewodniczącym RO ZSP,
dawał pieniądze (aczkolwiek z
oporami) na wyprawy do jaskiń tatrzańskich i Jugosławii.
Grotołazem była również
Anna German.
Wrocławianie od razu ruszyli do najtrudniejszych jaskiń
tatrzańskich – Miętusiej i Zimnej. Oprócz sukcesów wrocławianie mieli również wpadki.
W 1958 roku na wyprawie do
Jaskini Zimnej wymyślili, aby
na biwaku w jaskini zainstalować kilkuosobowy śpiwór nazwany „Zuzanną”. Transport
„Zuzanny”, jak później wspo-

W piwnicy
i jeszcze
B. Sławiński, S. Jodłowski,
A. Ostromęcki

J. Fereński, Basia, A. Komorowski
leży: St. Anioł

minali uczestnicy wyprawy,
którą kierował naczelny lekarz
sekcji Andrzej Korsak, był piekielnie ciężki, a retransport zawilgoconego śpiwora wydawał
się prawie niemożliwy. W nieznanych okolicznościach śpiwór się zapalił. Za biwakiem,
na którym palił się śpiwór, zostało kilku grotołazów. Akcję
ratunkową, w której oprócz
GOPR uczestniczył również
zastęp górników ze Śląska,
relacjonowały na cały kraj
wszystkie możliwe media.
Akcja zakończyła się pomyślnie, kilku grotołazów lekko zaczadzonych udało się
wyprowadzić, ale Gienek

głębiej...
Po pierwszych latach politycznej odwilży kluby grotołazów powstawały w dużych
miastach jak grzyby po deszczu; dwa główne to warszawski
i krakowski, przy czym pierwszy związał się z PTTK, zaś
drugi z Klubem Wysokogórskim. Wrocławskie środowisko
grotołazów, któremu przewodniczyła nieżyjąca już prof.
Teresa Janasz (wówczas młody
pracownik naukowy Wydziału
Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego) wahało się co zrobić –
czy przyłączyć się do Warszawy, czy też do Krakowa. Na
pomysł, aby stworzyć własny,
niezależny klub związany z
ruchem akademickim wpadł
Janusz Rabek, wówczas młody
naukowiec Politechniki Wrocławskiej, dzisiaj profesor Uniwersytetu w Uppsali.
I tak powstała Sekcja Grotołazów AKT, którą od początku
kierowała Teresa Janasz, wówczas już znany speleolog,
uczestniczka francuskiej wyprawy do jednej z najgłębszych
jaskiń świata Gouffre Berger w
Alpach.
Pierwsi wrocławscy grotołazi
to również młodzi geografowie
Marian Pulina i Janusz Czerwiński (profesorowie Uniwersytetu Śląskiego i Wrocławskiego), Eugeniusz Adamczak,
który później, gdy już został

Adamczak po tym zaczadzeniu
przestał chodzić po jaskiniach i
poszedł w „urzędy”. W tej
wyprawie brali udział między
innymi Piotr Wojciechowski,
później znany literat, laureat
wielu nagród, reżyser, obecnie
wykładowca w łódzkiej Filmówce, oraz Krzysztof Cena,
dziś profesor Uniwersytetu w
Perth w Australii.
W sekcji ścinały się dwa
poglądy: czy wyprawy do jaskiń
mają mieć charakter sportowy,
czy też naukowy. Orędownikiem wypraw sportowych był
Janusz Rabek, zaś naukowych
Marian Pulina. Te dwie postaci były bohaterami wielu sekcyjnych piosenek, a ostatnia
zwrotka ułożonej głównie
przez Piotra Wojciechowskiego „Ballady o Gagarinie”
brzmiała: „Pyta Gomułka kuma Nikitę, dlaczego smutna
twa mina – wy Rabka macie,
Pulinę macie – my tylko Gagarina”.
Janusz wyłudzał kasę na
wyprawy z ZSP, a Marian z
uniwersytetu; nam młodym
wówczas grotołazom było
wszystko jedno, czy jedziemy
na wyprawę sportową, czy też
naukową, byle wyjechać do jaskiń. Wyprawy naukowe zwane
były „puliniadami”.
Na przełomie lat 50. i 60.
następuje zmiana pokoleniowa

w sekcji, przychodzą późniejsi
wybitni alpiniści – Kazimierz
Głazek i Joachim Wachowicz
oraz Antoni Ogorzałek, Mateusz Jodłowski, Wiesław Wasilewski, Elżbieta Miszczak,
Janusz Fereński, Roman
Bebak i Jerzy Stryjecki („Bakteria”) – ci ostatni, podobnie
jak Teresa Janasz, byli prawnikami.
W lipcu 1961 r. trzej wrocławscy grotołazi – Janusz
Rabek, Roman Bebak i Janusz
Fereński – odkrywają wejście
do jednej z największych polskich jaskiń i nazywają ją Jaskinią Czarną.
Sekcja dwu-, trzykrotnie w
roku organizuje wyprawy, odkrywając nowe podziemne
korytarze i sale. W wyprawach
do „Czarnej” biorą udział tak
prominentne postacie ZSP jak
Ludwik Bukowski i Jan Klamut.
Przybywa coraz więcej grotołazów, corocznie jesienią i
wiosną organizowane są kursy.
W klubie pojawiają się „akatowcy” z Sekcji Przewodników:
Stanisław Anioł, Andrzej
Ostromęcki, Elżbieta Pomorska.
Wyprawy wyprawami, a w
piwnicy Pałacyku toczy się
„życie kulturalne” sekcji. Działa prowadzony przez Piotra
Wojciechowskiego i Mateusza
Jodłowskiego „Teatrzyk trzynastu butelek”, a sztuka Piotra
pt. „Straszliwy wynalazek profesora Leclanchera” odnosi
same sukcesy. W piwnicy jest
scena, kurtyna itp. – prawdziwy teatr (scenograf Piotr Wieczorek też chodzi po jaskiniach).
W czwartki odbywają się
zebrania i dyskusje nad planami wypraw, zaś w soboty rauciki. Powstaje mnóstwo piosenek i ballad z życia sekcji.
W soboty był kłopot z wejściem do naszej piwnicy, gdyż z
reguły odbywały się bale i aby
wejść do Pałacu trzeba było
wykupić wstęp. Metoda ominięcia bramki była prosta –
przepuszczało się jakoś jednego z kluczami do piwnicy, ten
wynosił z magazynku drabinkę
(zwijaną) i mocował ją w oknie
na półpiętrze, lub w jakimś
innym, gdzie było ciemno, i
reszta spokojnie wchodziła.
Problem był z pannami, które
po jaskiniach nie chodziły, ale
„gdzie wola, tam droga” i też z

A. Komorowski

Basia

B. Sławiński, J. Fereński, A. Komorowski, A. Ostromęcki

trudem, bo z trudem, pokonywały te dwa, trzy metry.
W 1963 r. rusza pierwsza
wyprawa do jaskiń Jugosławii,
a w latach 1965-66 następne
dwie tamtejsze jaskinie nasi
grotołazi przechodzą ze Słoweńcami z Lubljany.
W październiku 1966 r. w
kamieniołomie w Kletnie w
masywie Śnieżnika odstrzelono otwór nieznanej jaskini – to
później nazwana „Jaskinia
Niedźwiedzia”. Sekcja Grotołazów od razu wzięła się za
eksplorację bardzo ciekawych
korytarzy. Andrzej Piesiewicz,
Antoni Ogorzałek i oczywiście
Marian Pulina prawie nie wyjeżdżają z Kletna. Jaskinia jest
niezwykle piękna, są tam i
szczątki niedźwiedzia jaskiniowego, stalagmity, stalaktyty, i
niebywała szata naciekowa. Po
kilku latach jej górne części
zostaną udostępnione turystom.
W 1968 r. Roman Galar i
Marek Trzeciakowski prowadzą wyprawę do najgłębszej
jaskini polskiej – „Wielkiej
Snieżnej”. Jej eksplorację
wrocławscy grotołazi kontynuują do dziś.
W 1970 r. kolejna grupa

J. Fereński

schodzi do najgłębszej jaskini
Kaukazu – „Nazarowskiej”, a
w 1972 r. Ryszard Paluch prowadzi wyprawę „Atlas 1972”,
w której udział między innymi
biorą Maciej Partyka, Kazimierz Piotrkowski, Andrzej
Piesiewicz, Ryszard Bieganowski – czołówka wrocławskich
grotołazów.
Celem wyprawy jest najgłębsza jaskinia Afryki „Anou
Boussouil” w górach Atlasu.
Oczywiście wszystko się udaje,
wrocławianie schodzą na
„dno” Afryki, a nadto jako
pierwsi Polacy wspinają się w
górach Hoggar na Saharze.
Niestety pod koniec lat 60.
ówczesne władze Pałacyku
eksmitują grotołazów z piwnicy, co jednak nie przeszkodzi
dalszej działalności sekcji i
temu, aby wrocławscy grotołazi osiągali sukcesy nie tylko w
Polsce, ale też w najgłębszych
jaskiniach świata. Po długich
latach grotołazi z powrotem
spotykają się na zebraniach w
Pałacyku; tym razem nie w
piwnicy, lecz na samej górze.

JANUSZ FEREŃSKI

B. Sławiński
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Studencka
Wszechnica Dziennikarska
T

o była szczególnie udana
inicjatywa
Zrzeszenia
Studentów Polskich z przełomu lat 60. i 70. Oto wspólnie
ze Stowarzyszeniem Dziennikarzy Polskich ZSP zorganizowało Studencką Wszechnicę Dziennikarską. Studenci uzyskali szansę sprawdzenia się w dziennikarstwie.
Pozytywnie do tej inicjatywy
nastawiły się wrocławskie redakcje. A to sprawiło, że studenci-dziennikarze mieli otwarte łamy gazet oraz mikrofony radia. Jeżeli dodać, że
wszystkie trzy wrocławskie

gazety codzienne, a więc „Słowo Polskie”, „Gazeta Robotnicza” i „Wieczór Wrocławia”
prowadziły kołumny studenckie, to łatwo uwierzyć, żc studenci mieli szerokie pole do
popisu.

Ale, rzecz jasna, wszechnica
miała ambitniejsze cele, niż
tylko udostępnić chętnym
łamy gazet. Głównie chodziło
o to, aby ci, którzy chcieli spróbować dziennikarskiej przygody, poznali podstawy tego
zawodu. A więc wykłady, ćwiczenia, seminaria. Zarówno w
samych redakcjach, jak i w studenckim Pałacyku, a także na
obozach, że przypomnę te w
Lewinie Kłodzkim, Jagniątkowie czy Bierutowicach.
Nie wiem dokładnie, ilu studentów przewinęło się przez
wszechnicę, ale myślę, że było
ich kilkuset. I co się okazało?
Oto dla wielu z nich ta inicjatywa, pomyślana w założcniu
jako przygoda z dziennikarstwem, sprawdzenie się w operowaniu piórem czy mikrofonem, okazała się startem do
kariery, do zawodu. Dziś jeszcze, ponad trzydzieści lat od
czasu, gdy działała wszechnica,

w licznych redakcjach, zarówno na Dolnym Śląsku, jak i w
całym kraju, pracują liczni
dziennikarze z niej się wywodzący, że przypomnę tylko
Teresę Bondarewicz, Zbigniewa Próchniaka, Bożenę Koń-

Tereniusz
(1936-2003)

Żył we Wrocławiu Tereniusz Nawrocki
co się uśmiechał do ludzi po ludzku
rozdawał serce jak dziecinne klocki
by zapomnieli o dorosłym smutku
A gdy już rozdał
całe swoje serce
wsiadł na piąty wymiar
w śnie jak na jaskółkę
i odleciał do nieba
do gwiazd
na złotą górkę
My tu bez kurtyny
gramy sztukę życia
o coś gdzieś walczymy
dla zabicia
My tu bez kurtyny
gramy sztukę trwania
coś gdzieś budujemy
dla rozstania

Patrzcie – tam na scenie
naga striptizerka
rozdaje marzenie
ze swego kuferka

Wszechnica w Jagniątkowie 1969 r. – Tadeusz Burzyński i Zbigniew Tempski

czal, Joannę Kasprzak, Teresę
Tańską i Jacka Ratajczaka. Ci
ostatni na początku lat 80., już
po ślubie, wyjechali do Kanady. Nie wiem jak jest dziś, ale
wtedy znaleźli tam miejsce w
prasie polonijnej. Wiesław
Saniewski na wszechnicowym
obozie spotkał Lenę, romanistkę. Potem był ślub, a dla
Wieśka start w filmie. Wiesiek
wyreżyserował już sporo filmów. Jeżeli się zajrzy do
„Kalendarzy Wrocławskich” z
lat 70., to znajdziemy tam
publikacje Ewy Holcgreber,
Jolanty Ordaszewskiej, które
wprawdzie znalazły dla siebie
miejsce w życiu poza dziennikarstwem, ale – twierdzę –
właśnie we wszechnicy nauczyły się operowania piórem.
Przypomnę obóz w Lewinie
Kłodzkim. Szefował tam działacz Zrzeszenia Studentów
Polskich Józef Dudziak. Byłem na tym obozie. Prowadzi-

łem seminaria na temat
informacji prasowej. Był też
Tadeusz Burzyński z działu
kultury „Gazety Robotniczej”,
przyjeżdżał Andrzej Waligórski, o reportażu mówił redaktor naczelny tygodnika „Wiadomości” Roman Karpiński,
tematyką ekonomiczną zajmował się redaktor naczelny
„Słowa Polskiego” Zbigniew
Tempski (niedługo później wyjechał do Warszawy, gdzie
działał w SDP), a Czarek Żyromski – wówczas redaktor depeszowy „Słowa Polskiego” –
zapoznawał adeptów dziennikarstwa z kuchnią prasową,
czyli pokazywał drogę, jaką
przebywa artykuł od maszynopisu aż do wydrukowanego
egzemplarza gazety.
Co to była za młodzież! Miałem wtedy już za sobą 25-letni
staż dziennikarski, ale żadnego
dystansu, sami przyjaciele. Z
niczego rodziły się spektakle

Świat się odwraca
obraca
i zmienia
czy to przywidzenie
w niebie przywidzenia?

Temu dała do kieliszka
temu do beczułki
temu dała trochę więcej
tamtemu do spółki

Na scenie pusto
odeszli aktorzy
nikogo w loży?

Bileter nadziei
sprzedaje bilety
kupują dziewczęta
kupują kobiety

Żył we Wrocławiu Tereniusz Nawrocki
co się uśmiechał do ludzi po ludzku
rozdawał serce jak dziecinne klocki
by zapomnieli o dorosłym smutku

We wrocławskiej galerii
Słowa i Obrazu
patrzcie!
jest Tereniusz
gdzie?
przy kalendarzu
układa plan pracy
śmieje się
coś gada
lecz to przywidzenie
zdrada

A gdy już rozdał
całe swoje serce
odfrunął do nieba
gdzie sny śnią anielskie
I teraz tam w niebie
jak na motocyklu
pędzi po orbitach
w nieśmiertelnym tyglu
Krąży nad Wrocławiem
i słychać go czasem

teatralne, żywe, niczym nieskrępowanc dyskusje. A równocześnie, na zajęciach z różnych form dziennikarskich,
wypowiedzi wykładowców nie
przyjmowano jako pewników,
prawd objawionych, ale traktowano je jako zaczyn do dyskusji, krytycznego spojrzenia,
podważenia tych, czy innych
tez.
Później, już po powrocie do
Wrocławia, ta dziennikarska
młodzież studencka była w
redakcjach gościem codziennym. Nie intruzem; oni byli u
siebie. Z prawem głosu i –
choć bez etatu – ze swoim
miejscem w zespole.
Dla wielu, pewnie dla większości, wszechnica była, jak już
powiedzialem, przygodą, ale
dla licznych, niektórych już
wymieniłem, drogą do dziennikarstwa.
MICHAŁ ŻYWIEŃ

– pokrążymy kochani
kiedyś wszyscy razem –
My tu bez kurtyny
w teatrze istnienia
gramy nadgodziny
z powodu spóźnienia

ANDRZEJ BARTYŃSKI

Tereniusz Nawrocki wręcza Andrzejowi Bartyńskiemu Nagrodę Październikową Wrocławia za rok 2001.
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Pałacyk jest jeszcze w Sewilli...
Korespondencja własna z Hiszpanii
Gdy wyjeżdżałem w marcu do Hiszpanii,
zadzwonił do mnie Boguś Klimsa i zapytał
czy mógłbym coś napisać o Pałacyku, o
TAMTYCH czasach. Propozycja wydała
mi się niezbyt interesująca – przeważnie
wspominamy, by przyjść w sukurs naszym
aktualnym tęsknotom i jak w reportażach
wojennych nie ma w tych wspomnieniach
dużo prawdy. Jest nawet czasami sporo
żałosności w tej idealizacji wspomnień, w
retuszowaniu obrazków, które znikają w
pamięci.
Kluby studenckie w PRL, na przykład
Hybrydy w Warszawie czy Pałacyk we
Wrocławiu, były jednak zjawiskiem niepospolitym. Wytwarzały mody w środowisku
studenckim, lansując specyficzną symbiozę
luzu, studenckiej cyganerii i snobizmu na
różne nowinki artystyczne, kulturowe. To
w klubach studenckich niemal równocześnie z Paryżem i Nowym Jorkiem
wchodziła moda tańczenia twista czy bossa
novy, to tutaj można było wymienić u kolegi płytę z Armstrongiem na aharmoniczny
jazz Charlie Mingusa. W siermiężnym
schemacie PRL-owskiego studiowania
było duże zapotrzebowanie na kreację czarodziejskiej rzeczywistości, na poszukiwanie upustu dla reglamentowanego indywidualizmu.
Gdy zastanawiałem się nad propozycją
Bogusia, w ramach mojego naukowego
podróżowania znalazłem się w Sewilli.
Pewnego wieczoru mój dobry znajomy
socjolog, Jaime R., zaproponował: pójdźmy do „La Carboneria”. Kilka przecznic
od wspaniałej sewilskiej katedry, w pamiętającej jeszcze arabskie czasy dzielnicy
Santa Cruz, nieopodal skrzyżowania Calle
Lieves i Calle Cespedes po kilkunastu
latach znowu znalazłem się w... „Pałacyku” – i postanowiłem o tym napisać. „La
Carboneria” jest lokalem starym, pamiętającym jeszcze czasy Franco – jest to duży
trzysalowy klub artystyczno-studencki w
pomieszczeniach po starej fabryce. Już
przekraczając próg, poczułem się wchłonięty w ten znajomy klimat spontaniczności, gestów, zachowań, różnorodności tworzących jednak w rezultacie wspaniałą,
pulsującą życiem atmosferę przyjazną dla
wspólnego spędzania czasu.
W pierwszej sali na niewielkim podium
cały czas przewijały się zespoły muzyczne
jak na jazzowej jam session coraz to nowi
wykonawcy wnosili swoje instrumenty,

D
O

Drogi Redaktorze!
W trudnym roku 1968 odbyła się
I Ogólnopolska Studencka Giełda
Piosenki Turystycznej w Szklarskiej Porębie. Na terenie namiotowej bazy, przy dwóch ogniskach, w
gronie turystyczno-towarzyskim
narodziła się impreza, która na
stałe weszła do letniego kalendarza
studentów i byłych studentów.

Można zaryzykować twierdzenie,
że okres pionierski dobiegł końca
w roku 1971, kiedy to rozstrzygnięto konkurs na piosenkę sztandarową Giełdy. W cuglach wygrał utwór
autorstwa Krzysztofa Szczuckiego
i Włodzimierza Kuszpita zatytułowany Wiatr w dolinie. Temu właśnie dziełu poświęciłem referat okolicznościowy wygłoszony w trakcie
Giełdy 2002. Pozwalam sobie rzeczony referat załączyć.
Łączę różne wyrazy (w tym szacunku)
Jerzy Szymbor
Od redakcji: referat drukujemy na stronie 10.
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Rys. Robert Szecówka

stroili, regulowali ustawienie mikrofonów i
przedstawiali swoje krótkie programy. Po
argentyńskiej piosenkarce o charakterystycznej wymowie porteños wchodzi z gitarą cantaor sewilskich balerii; po folklorze
na estradzie pojawia się kwartet nowoczesnego jazzu. Przy barze tłok, w lokalu
nie ma biletów wstępu, lecz wypada za półtora euro kupić szklankę piwa lub wina.
Można krążyć ze szklanką (w żadnym
wypadku z puszką!) od sali do sali, można
usiąść na szerokiej ławie przy ścianie, lub
przy długich stołach. W kącie widać grupkę graczy w go, którzy nie zwracają uwagi
na otaczający ich świat; w innym rogu całuje się długowłosy chłopiec z krótko ostrzyżoną dziewczyną. Idę do następnej sali. Na
niedużym podium parę osób wyklaskuje
rytm flamenco, parę par tańczy. Jest ekscytująco.
Pytam się Jaime, jak to się stało, że w tak
turystycznym mieście, jakim została Sewilla, zachowuje się instytucja non-profit w
starym stylu. Okazuje się, że była to osobista decyzja właściciela, którego po prostu było ekonomicznie stać na to, by w
latach 80. nie poddać się ogólnej euforii
komercjalizacji. I na dłuższą metę wygrał z
konkurencją – „La Carboneria” stała się
znaną w Sewilli atrakcją turystyczną.
Coraz częściej przewijają się tutaj grupy
turystów, którzy po kolacji w hiltonie chcą
przeżyć coś oryginalnego. Siadają na zakurzonych ławkach, brudzą jasne garnitury i
próbują wchłonąć ten rytm zabawy, w
poszukiwaniu czegoś, co nie ma nachalnie
przyklejonego kodu paskowego z ceną. Ja,
chociaż może datą urodzenia jestem tym
turystom bliższy, dzięki doświadczeniom z
wrocławskiego Pałacyku, nie czuję się tutaj
widzem z zewnątrz.
Będę wkrótce z powrotem we Wrocławiu. Pałacyku w naszym mieście nie ma i
już chyba nie będzie. Nie będziemy mieli
atrakcji turystycznej dla wycieczek zza
Odry, klubu studenckiego dla wrocławskich studentów z prawdziwego zdarzenia.
Jednak teraz, gdy koła czasu obracają się
szybciej, czy studenci znaleźliby czas na
takie fanaberie? Pamiętajcie proszę, na
wszelki wypadek: gdy będziecie w Sewilli,
zajrzyjcie na chwilę w dzielnicy Santa Cruz
do miejsca, gdzie można jeszcze raz przeżyć pałacykowe doświadczenia.
JUREK LUKIERSKI
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A kiedy już padało, Leszek
Niedzielski (podówczas Kabaret Ojców) wyciągał tryumfalnie z czarnej podróżnej torby
czarną aktówkę, z niej czarny
skoroszyt, a z niego egzemplarz z tytułową stroną upstrzoną dużymi czarnymi kwadratowymi pieczątkami z napisem: „Wojewódzki Urząd
Kontroli Prasy, Publikacji i
Widowisk w... (tu nazwa wojewódzkiego miasta) zezwala na
wykonanie programu pt.
„LOSOWE WYPADKI” –

Ballada o Franku Powersie
Frank Powers kraj radziecki
raz chciał odwiedzić sobie,
lecz zamiast w TU-104
wsiadł w inny odrzutowiec.
Ahoj, kukuruza
Niech rośnie nam duża
Niech rośnie nam duża – jak las. (po pas)
Widziano go w kołchozie,
jak się do Moskwy śpieszył
i Grisza komsomolec
ustrelił go z pepeszy.
Ahoj, kukuruza
Niech rośnie nam duża
Niech rośnie nam duża – jak las. (po pas)
Szedł w pole przespać kaca
brygadier Ziemlianika
i naszoł w kukuruzie
lotczika-razwiedczika.
Ahoj, kukuruza
Niech rośnie nam duża
Niech rośnie nam duża – jak las. (po pas)
Już mieli go wykończyć,
w piwnicy po kryjomu,
lecz jakaś wstrętna szuja
doniosła do rajkomu.
Ahoj, kukuruza
Niech rośnie nam duża
Niech rośnie nam duża – jak las. (po pas)
A sąd się ulitował,
minęła drania kula
i na trzy „piatilietki”
wsadzono go do ula.
Ahoj, kukuruza
Niech rośnie nam duża
Niech rośnie nam duża – jak las. (po pas)
Rząd też się ulitował
i wyrok dał mu niski,
Bo ojciec dla Nikity
W prezencie dał litr whisky.
Ahoj, kukuruza
Niech rośnie nam duża
Niech rośnie nam duża – jak las. (po pas)
I cóż się martwisz Powers,
i minę masz zmartwioną,
nauczysz się ruskiego
metodą przyśpieszoną.
Ahoj, kukuruza
Niech rośnie nam duża
Niech rośnie nam duża – jak las. (po pas)
I cóż się martwisz Powers
i minę masz ponurą,
nas uczą rosyjskiego
od lat piętnastu z górą!
Ahoj, kukuruza
Niech rośnie nam duża
Niech rośnie nam duża - jak las. (po pas)

ną stronę z pracowicie gromadzonym z różnych województw
kompletem stempli i umieścił
w tym miejscu nową, nieskazitelną stronę tytułową z dumnym napisem: „LOSOWE
WYPADKI” i... rozpoczął ab
ovo zbieranie kolejnych śladów żmudnej cenzorskiej
pracy.
Jak wyglądało uzyskiwanie
takiego stempelka? Zwyczajnie. Najpierw należało egzemplarz tekstu złożyć w miejscowej cenzurze. Urzędnik czytał

A „cenzurę”
T

akie pytanie – zadawane
przez organizatora występów kabaretów i zespołów
estradowych – padało na
dzień dobry, kiedy studencki
ansambl zapragnął pokazywać za pieniądze swoją produkcję i talent innemu niż
akademickie gronu.
Istniało niepisane prawo, że
w klubach studenckich i dla
środowiska można było bezkarnie „dać z grubej rury”,
„walnąć po oczach onym” i
„przywalić Ruskim”. Do czasu.
Kiedy poleciało kilka głów studenckich notabli „za brak
należytej czujności przez zorganizowanie występów” Salonowi Niezależnych, Maciejowi
Zembatemu czy Markowi Gołębiowskiemu i Kabaretowi
Ojców – tytułowe pytanie zaczęło pojawiać się także w studenckich klubach.

podpis, data. Obok druga pieczątka: „Ważne na miasto i
powiat, nie zwalnia od obowiązku udzielenia zezwolenia
powiatowych organów WUKPPiW”. Gdy na okazywanym
przez Leszka egzemplarzu
pytający spostrzegał wiele takich pieczątek z różnymi nazwami polskich miast, wtedy z
uznaniem kiwał głową i... sprawa była załatwiona.
Kiedyś pośród „dobrych”
pieczątek pojawił się stempel z
groźnym napisem: „urząd...
nie zezwala” i sprawa od razu
była przerąbana. Każdy następny, potencjalny organizator niedoszłego występu przestraszony pytał: – A za co ten
zakaz? A na jakie województwo? – i uważnie sprawdzał,
czy... aby nie na własne.
Po tych smutnych doświadczeniach Leszek usunął feral-

go, jak miał potrzebę to skreślał trefne fragmenty (była to
tak zwana ingerencja cenzorska), inne podkreślał grubą
czerwoną krechą i stawiał znak
zapytania. Później inny cenzor
(tamten był od czytania), zwykle w otoczeniu osobników z
Wydziału Propagandy KW i
Wydziału Kultury UW, zjawiał
się na zamkniętym pokazie
programu i towarzystwo to stawało do ciężkiej walki z państwowymi wrogami. Po zwykle
półtoragodzinnej potyczce i
chwili narady podejmowano
ważkie decyzje, a to: czy miejscowa społeczność może konsumować duchową strawę serwowaną przez takich czy owakich
artystów, lub jak tę ideologiczną truciznę z programu się
usunie, to socjalistyczny porządek pozostanie w stanie nienaruszonym itd. itd.

Piosenka wykonywana w latach 60. na wyprawach
jaskiniowych i imprezach turystycznych.

Ballada o Gagarinie
Żył na Syberii Jurij Gagarin
w chatynce z brzozy karelskiej.
Hodował żonę i córek parę,
co oczy miały niebieskie.
Codziennie rano żonie się zwierzał:
Nuda tu – mówił – cholerna,
potem przed chatę wynosił leżak
i czytał książki Jules Verne'a.
Razu pewnego wyszedł na wzgórek,
aby odpocząć po pracy.
Wtem go dochodzą okrzyki córek:
-Tato! ach tato! - kozacy!
I w rzeczy samej z kopyt tętentem
kibitka przed domem staje,
a z niej wychodzi w burce rozpiętej
kozak ogromny z nahajem.
Jurij w trymiga jaszczik spakował,
przeżegnał żonę i chatę,
w kibitce usiadł, zasalutował
i w dal pojechał z sołdatem.
Gdy po podróży na polu usiadł
w cieniu kosmicznej rakiety,
sześciu instrukcji wysłuchać musiał,
wypełnić cztery ankiety.

Kazimierz Głazek

Dali mu nagan kulą nabity,
torbę z kompasem i mapą.
W kabinie wisiał portret Nikity
nad pozłacaną kanapą.
Dali mu także waciak kosmiczny,
co złote miał epolety.
Jurij wziął z sobą litra stolicznej
i raźno wsiadł do rakiety.
Pop siwobrody poświęcił człony
– salutowali kozacy –
i „urraaaa...” wrzeszczał tłum przypędzony
z pobliskich obozów pracy.
Jakiś generał nacisnął pedał
i dym się pokazał w rurze,
Jurij się szybko trzykroć przeżegnał
i poszybował ku górze.
Ponad Afryką okrutny fetor
w nos syberyjski uderzył.
„ To kolonializm i rasizm gnije,
dobrze – powiada – cholerze.
Ponad Tajwanem klozetu użył,
zapisał, że stolec zdrowy.
A że się zbliżał koniec podróży
przeszedł na lot docelowy.

Janusz Fereński

Kazimierz Piotrowski

Roman Bebak

Już w kukuruzie statek ląduje
w miejscu wybranym od dawna.
Jurij wyskoczył i salutuje,
pytając: – Gdież tu kamanda...?
Z Moskwy powrócił nieco wstawiony,
mundur przed lustrem przymierza,
Czyszcząc medale, mówi do żony:
– Klatkę mi będą poszerzać...
Naród cerkiewny hymn mu zaśpiewał:
– Chwała ci, Gagarinie...
Socjalizm minie, komunizm minie,
a sława twa nie zaginie!

Suplement:
Pyta Gomułka kuma Nikitę:
- Dlaczego smutna twa mina...?
Wy Rabka macie, Pulinę macie,
my tylko... J. Gagarina.

Piosenka wykonywana w latach 60. na wyprawach
jaskiniowych i imprezach turystycznych.
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Dobrze pamiętam te występy w zamkniętych salach, do
których wejściowych drzwi pilnowały jak lwice młodych, zestresowane
bezpośrednim
kontaktem z władzą bileterki,
występy, gdzie za widownię
robiło od dwóch do czterech
facetów, najczęściej w towarzystwie jednej groźnej, o marsowym obliczu, damy. Ich tajemniczo rysujące się w czarnej
przestrzeni sylwetki rozświetlały ciągle gasnące biurowe
lampki przy których pieczoło-

kobitkę w bikini. I niestety
było regułą – smutni i nadęci:
pieczątka ze zgodą. Weseli jajcarze – na pieczątce straszył
napis: „...nie zezwala!”
Tak się więc składa, że
„walka z czerwonym reżymem” przy pomocy kabaretowych tekstów i piosenek nie
jest wynalazkiem zawdzięczanym „styropianowej” opozycji,
która najgłośniej uprawiała go
w czasach... kiedy już było
wolno. Przecież „daleko”
wcześniej, choćby na bankiecie

stany, z premedytacją dokopując odpowiedzialnym za taki
stan rzeczy.
Gorąco polecam Państwu
ballady śpiewane przez akademików w latach 60. podczas
górskich i nizinnych eskapad,
oraz teksty Lecha Ignaszewskiego, wykonywane między innymi
podczas pałacykowych występów. Dawniej zapewne były
obiektami ciężkiej i niewdzięcznej pracy niejednego cenzora,
dzisiaj są tylko przykładami
świetnej politycznej satyry.

macie...?
wicie sprawdzali zgodność
wygłaszanych na scenie tekstów i śpiewanych piosenek z
wcześniej dostarczonym egzemplarzem.
Bywało, że tak zwana „premiera cenzorska” odbywała się
bez potrzebnego artyście
światła ramp i reflektorów –
czyli w „świetle roboczym”.
Znikała bezpieczna anonimowość widowni, a oczom występujących ukazywała się malownicza grupka paru osób, skupionych jak stadko zmarzniętych wróbli w jednym miejscu
na pustej widowni. Zero reakcji na pointy i grepsy. Siedzą
smutni jak karawaniarze. Ale
bywało też, że „drużynka”
bawiła się świetnie. Śmiali się
do rozpuku, pointy łapali w lot,
a brawa bili z takim entuzjazmem, jak batalion poborowych, gdy zobaczy na scenie

po chrzcinach państwa, podpiwszy sobie, wojowie Mieszka I zaintonowali popularny
wówczas weselny protest-song
„Oj chmielu, chmielu”, w którym bezprzykładnej krytyce
poddali podane im cienkie
piwo. Później śpiewały tę
smętną pieśń przy każdej
nadarzającej się okazji i inne

A o dawnej i dzisiejszej cenzurze innym razem.
BOGUSŁAW KLIMSA

Słowa: Lech Ignaszewski Muzyka: Bogusław Klimsa

Walc czerwony
Były walce różnych kolorów,
były walce białe, zielone.
Były wdzięczne dla zakochanych
i ponure dla potępionych.
Były walce dla dzieci i starców,
były zwiewne dla panien - dzierlatek.
Były walce dla ojców i matek.
Dziś rozbrzmiewa jedynie ten ton:
To melodia świetlanej przyszłości –
tańczy tokarz, dygnitarz i stróż.
Ta melodia się zwie - walc czerwony,
Każdy musi ją tańczyć i już.
To jest optymistyczny walczyk,
To jest bardzo na czasie ton.
Wszystkie pary tańczą dziś walca!
Walc rozbrzmiewa ze wszystkich stron.
To melodia świetlanej przyszłości
tańczy tokarz, dygnitarz i stróż.
Ta melodia się zwie - walc czerwony.
Każdy musi ją tańczyć i już.
Pan nie tańczy chociaż wciąż grają,
Czy się panu rytm nie podoba?
Proszę pana! Grajkowie wołają!
Niech pan tańczy! Tańczyć dziś trzeba.
Taki walc można tańczyć bez pary.
I nie będzie w tym nawet nic złego.
Proszę pana! Pan znowu nie tańczy!
Pan się będzie tłumaczył, dlaczego?
To melodia świetlanej przyszłości
tańczy tokarz dygnitarz i stróż.
Ta melodia się zwie - walc czerwony.
Każdy musi ją tańczyć i już.
To jest optymistyczny walczyk,
To jest bardzo na czasie ton.
Wszystkie pary tańczą dziś walca!
Walc rozbrzmiewa ze wszystkich stron.
To melodia świetlanej przyszłości
tańczy tokarz, dygnitarz i stróż.
Ta melodia się zwie - walc czerwony.
Każdy musi ją tańczyć i już.

Słowa: Lech Ignaszewski Muzyka: Bogusław Klimsa

Drży cisza nad Belwederem

Tajemnice wiary mej
Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy,
całe miasto aż drży –
u studentów harmonia od południa gra.
No to cyk! – piwa moc,
potem śpiew całą noc
i dziewczyny, ale o tym lepiej cicho, sza.
Tajemnice wiary mej, tajemnice wiary mej,
tajemnice wiary mej niezgłębione są. (bis)
W niebie też nie śpi nikt
przez ten hałas i krzyk.
Swięty Józef jak głupi łazi tam i tu.
On by sam – kto go wie? –
chętnie zabawił się
Ale z wieku i urzędu zabroniono mu.
Tajemnice wiary mej, tajemnice wiary mej,
tajemnice wiary mej niezgłębione są. (bis)
W niebie źle – pić się chce,
święty Piotr mówi – nie!
ale Józef stary łajdak jednak urwał się.
Z nimi siadł z nimi jadł
z nimi pił – za pan brat.
Po ojcowsku obejmował towarzyszki dwie.

Tajemnice wiary mej, tajemnice wiary mej,
tajemnice wiary mej niezgłębione są. (bis)
Wtedy Archanioł Gie
wysłał donos, że wie –
o wybrykach Józefa tak jak mało kto.
W niebie zwołano wiec
Józef bronił się, lecz –
z listy świętych skreślono bezpowrotnie go.
Tajemnice wiary mej, tajemnice wiary mej,
tajemnice wiary mej, niezgłębione są. (bis)
W knajpie odbył się wiec, „polityczny” miał gest,
Józef znów ma poprzednie godności swe.
Potem Archanioł Gie dostał w zęby – niech wie!
że na świętych donosić nie opłaca się.
Tajemnice wiary mej, tajemnice wiary mej,
tajemnice wiary mej, niezgłębione są. (bis)

Ballada wykonywana przez Macieja Zembatego
w 1966 roku podczas koncertu z okazji VII-lecia
„Pałacyku”.

Drży cisza nad Belwederem,
wiatr w okiennicach telepie,
pierwszy sekretarz z premierem
myślą jak zrobić nam lepiej.
Nad ranem burza pomysłów
niby lawina się wali,
jeżeli wódka zdrożeje
obniżą się ceny stali. (Stalin, Stalin)
Podnieśmy niektóre gaże,
obniżmy ciut rentę starczą
wyregulują się twarze
tych, co na ustrój dziś warczą.
A po to, by jeszcze lepiej
ukrócić różnych cwaniaków,
zwiększą się hordy milicji
i cichociemnych tajniaków.
Jak w pętach niewoli trzymać
Polskę Kordianów zuchwałą.
Nauczył ich – trzeba przyznać
Stalin, Pieck, Chruszczow i Mao.
Zachodzi w głowę pan premier
ze swoją genialną spółką,
jak najwierniejszych czerwonych
przerobić zgrabnie na żółto.
A po to, by jeszcze lepiej
wskazać, gdzie leżą przyczyny,
bonzowie ciężko wzdychają,
mamrocząc: – Chiny, ech Chiny.
Panowie, wiemy, kto winien,
można powiedzieć to jawnie.
Przyczyna nie tkwi w Pekinie,
szukajmy lepiej w Warszawie.

Ignac

Piosenka wykonywana w Pałacyku i w Kabarecie „Ojców” w latach
1965-1975 przez autora.
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Turystyczna czy studencka...?
T

en skromny tytuł oddaje, przejawiające się w
historii tej niezwykłej imprezy studenckiej, rozterki
uczestników i organizatorów dotyczące tego, czym w
istocie jest ich ulubiona
impreza. A głównie chodzi o
odpowiedź na pytanie: „co
to jest piosenka turystyczna” (czy studencka, jak kto
woli)?
Giełda powstała jako reakcja
na fakt, że na popularnych
wówczas rajdach i innych imprezach turystycznych śpiewało
się piosenki, które dzisiaj nazywamy „biesiadnymi”. Pierwsi

Referat
okolicznościowy

P

o 23 latach nadszedł
czas, aby powiedzieć
prawdę.
W mrocznych czasach komuny rzeczy straciły swoje
właściwe miano i zniewolone
społeczeństwo znalazło swój
system kodów, symboli i znaczeń dla wyrażenia rzeczy bliskich ogółowi, przeto z oczywistych powodów, tępionych bezlitośnie przez okupacyjny reżim. Przy analizie zachowanych dokumentów ten skomplikowany, często dziś niejasny, sposób komunikacji artysty
z publicznością, wymaga –
oprócz wiedzy historycznej –
skupionej uwagi, aby w pełni
pojąć prawdziwe znaczenie
słów, skojarzeń, haseł i kluczy.
Egzemplifikacją omawianego problemu niech będzie
tekst piosenki Wiatr w dolinie.
Już sam tytuł, zda się prosty,
błahy i na pozór oczywisty, tak
naprawdę jest aż brzemienny
w znaczenia.
Wiatr... słowo-klucz oznaczające wolność i niczym nieskrępowany przepływ myśli, ludzi i
idei wytycza ścieżkę, którą
podąża autor, myląc tropy i
mydląc szczurze oczy cenzury.
...w dolinie – Tu autor daje do

organizatorzy uważali, że trzeba stworzyć „nową jakość” (jak
to się wówczas mówiło), tym
bardziej, że na rajdach i imprezach studenckich pojawiały
się grupy śpiewające własne i
znacznie ciekawsze piosenki.
Historia jest jednak przewrotna i dziś wiele naszych, giełdowych piosenek wchodzi do
kanonu „piosenki biesiadnej”.
Giełdę zorganizowała więc
grupa entuzjastów i chyba nikt
nie przewidział, że impreza ta
wkrótce stanie się czymś, co
dziś nazywamy „imprezą kultową” (brrr!)
Giełda była i jest miejscem,
gdzie spotykają się ludzie tworzący piosenki autorskie, nietypowe i niekomercyjne – choć

niekiedy udaje się im też osiągnąć (ludziom, a i piosenkom)
sukcesy tego typu. Jest to jednak tylko Giełda – miejsce
wymiany piosenek, miejsce
spotkań towarzyskich oraz
wspólnej, wielopokoleniowej
dobrej zabawy. Odbywa się ona
od początku na tym samym
skrawku zieleni w Szklarskiej
Porębie Średniej miejscu nazwanym „Bazą pod Ponurą
Małpą” (nazwa jest starsza niż
Giełda, bo była tu turystyczna
baza wypadowa ZSP) i od
wielu lat w tym samym terminie – zaczyna się w czwartek, a
kończy w pierwszą niedzielę
sierpnia. Jest to spotkanie, którego z definicji się nie reklamuje i na które nie zaprasza się

znanych postaci (przyjeżdżają
same) świata piosenki. W Giełdzie może wziąć udział każdy
(indywidualnie lub asocjowany
w zespół), kto pojawi się w
bazie i zapisze do konkursu. I
tak jest nieomal od początku
imprezy – próby zmiany formuły Giełdy zawsze kończyły się
niepowodzeniem i psuły charakter tego spontanicznego
spotkania. Chociaż jest to konkurs i przyznawane są nagrody,
to Giełda jest przede wszystkim miejscem wspólnego śpiewania.
Może trochę o konkursie.
Szczególną troską jury darzone
są piosenki – ich autorom przyznaje się główne nagrody. Wiele
z nich przetrwało próbę czasu i

funkcjonuje „w oderwaniu” od
autorów. Sam byłem świadkiem, jak młody człowiek usiłował nauczyć takiej piosenki jej
autora. Nie tylko przetrwały
one próbę czasu, ale identyfikuje się z nimi młoda wiekowo
część inteligencji polskiej.
Chciałem napisać o Giełdzie
lekko, łatwo i przyjemnie, a
wyszła mi z tego laurka – może
inaczej nie potrafię. Żeby
pokazać, że Giełda to nie tak
całkiem poważne zjawisko,
polecam tekst Jurka Szymbora, w którym dokonał on analizy hymnu Giełdy (bo Giełda
ma hymn – a jakże – i śpiewa
się go stojąc).

zrozumienia, że co prawda
wiatr, ale jeszcze... w dolinie,
czyli jakby jeszcze w ukryciu,
ale przecież nawet dziecko wie,
że wiatr najsilniej wieje u wylotu doliny. Czyli już jest przeczucie, że więzienie nie może trwać
wiecznie, bo pod kotłem wre.
Jednocześnie w tych trzech słowach pobrzmiewa ostrzeżenie
dla tych, którzy pragnęliby
wzmiankowany wiatr utrzymać
w granicach doliny.
Zasygnalizowana w tytule
ważka treść znajduje rozwinięcie w dalszym ciągu utworu, a
kolejne sformułowania precyzują problem. Pobrzmiewa tu
nuta pieśni Wernyhory, czy jak
kto woli, przepowiedni Nostradamusa. Magiczne 44 czy
kamień filozoficzny to zaledwie igraszki w zestawieniu z
profetyczną celnością Wiatru w
dolinie.
Niech przemówią słowa I
strofy:
Wiatr w dolinie Kamieńczyka
Gnie wysokie drzewa
Kamieńczyk to oczywiście
pseudonim
konspiracyjny
uosabiający każdego, kto nie
godzi się na zniewolenie i kneblowanie ust. Wysokie drzewa
nie łamią się. One się gną. Wyrażona jest tu głęboka wiara w
elastyczność postaw i umiejętność reagowania na zmienną
taktykę podstępnego przeciwnika. Tępy opór w sposób oczywisty prowadziłby do połamania wzmiankowanych drzew, co
z kolei prowadziłoby do zamiany szumiącego groźnie lasu w
las krzyży. Jest tu zatem wskazówka, by posługiwać się rozumem, a nie tępą siłą.

A wieczorem na polanie
Brać studencka śpiewa
Wieczorem na polanie... –
trzeba działać w sposób niejawny, jednak polana to agora,
miejsce gromadzące masy ludzkie. Autor powiada przeto prawie otwartym tekstem: „Działajmy wspólnie, jednak jeszcze
nie do końca jawnie..., jeszcze
nie czas”. Mocno podkreślona
jest potrzeba ksztalcenia, co
sugerują słowa: brać studencka.
Oczywiście śpiew chóralny nie
może być traktowany dosłownie. Chodzi tu raczej o wyrażenie gotowości do zespołowego
działania na rzecz dobra wspólnego, z myślą o przyszłości.
Refren, jak tybetańska mantra, puentuje zdiagnozowany i
nakreślony nastrój społeczny:
Turystyczne pieśni płyną,
Gór sławiące wdzięki...
We frazie tej jest podwójnie
zawoalowana treść. W żadnym
wypadku słowa te nie mogą
być rozumiane dosłownie, co
zresztą wynika z dalszej części
utworu. Chodzi tu o wspólne
dążenie w określonym kierunku (turystyczne). Pieśni - pieśń
to metafora manifestu, dekłaracji akceptowanej przez ogół,
a jednocześnie wskazanie, że
przemoc odrzucamy. Pobrzmiewa tu fiłozofia Gandhiego, ba! - przesłanie Nowego
Testamentu, gdzie wyraźnie
jest mowa o nadstawianiu drugiego policzka.
I znów na manowce są kuszeni interpretatorzy tego (nie
bójmy się słowa - gnostycznego) tekstu przy frazie ...gór sławiące wdzięki. Na pozór autor
odstępuje na moment od prze-

słania na rzecz prostej afirmacji radości życia w jego wielowymiarowości. Nic bardziej błędnego! Góry przecież to kolejna
metafora wolności i to ją właśnie ma autor na myśli, wznosząc ten okrzyk. Jako kontrapunktu zresztą natychmiast
używa stwierdzenia:
W bazie „Pod Ponurą Małpą”
Na Giełdzie Piosenki.
Ślepy i głuchy drgnie porażony kontrastem. Z jednej strony
wiatr, góry, dolina (na razie), a
tu nagle jak cios między oczy
ponura małpa! Trudniej o bardziej potężny i przejmujący
krzyk rozpaczy! To kwintesencja dehumanizacji i zniewolenia, krok wstecz na drabinie
ewolucji, zaprzeczenie człowieczeństwa i apel o zachowanie godności. Giełda Piosenki
to alegoria, której chyba nikt
myślący nie może brać poważnie w dosłownym brzmieniu.
Chodzi tu o chocholi taniec, bo
przecież przywołanie chama ze
sznurem zapaliłoby w głowie
cenzora czerwone (sic!) światełko. Ten cały refren to po
prostu jedno wielkie oskarżenie reżimu na miarę Zoli.
W prostych i zrozumiałych
dla każdego słowach, w I strofie i refrenie, autor przedstawił
fotografię rzeczywistości; rzeczywistości roku 1970. Jednak
jego profetyczny geniusz osiąga apogeum w rozbudowanej
strofie II, po której jak echo
powraca omawiany przed
chwilą refren-mantra-zaklęcie.
II strofa to zapowiedź wydarzeń, które dopiero nastąpią:
Tradycyjnie w środku lata
Między namiotami...

Jest to słabo zawoalowana
zapowiedź wydarzeń sierpniowych 1980 r. Niestety, drugi
wers został błędnie odczytany
przez „prawdziwych Polaków”
jako aluzja do żydowskiego
Święta Namiotów (Kuczki).
Stąd późniejsze ataki na polskojęzycznych Polaków.
Śpiew studencki się przeplata
Z leśnymi dźwiękami
Autor mówi prawie wprost o
mającym nastąpić w przyszłości sojuszu inteligencji z wielkoprzemysłową klasą robotniczą.
„Góralu czy ci nie żal”
Niechaj nam przeminie
Oto zapowiedź likwidacji narzuconej przez okupanta celebry cudzych świąt i obyczajów.
Niech nowymi piosenkami
Giełda zawsze słynie.
Tu autora ponosi optymizm
co do kondycji śpiewaków.
Demokracja obnaża na
naszych oczach nagą prawdę.
Piosenki rzeczywiście są nowe, jednak żal, że wielu śpiewaków nie rozumie śpiewanego
tekstu.

PAWEŁ KAFARSKI

JERZY SZYMBOR
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Moje Pałacyki
N

ie przepadam za okolicznościowymi, wspomnieniowymi elaboratami, ale
ponieważ zadany temat
„Mój Pałacyk” jest rzeczywiście adekwatny do sporego
i ważnego fragmentu mojego
życiorysu, nie tylko artystycznego, więc spróbuję.
Tu, czyli w Pałacyku, zadebiutowałem „na deskach scenicznych”, biorąc udział w
Nocach Jazzu i Poezji jako
świeżo upieczony adept Studenckiego Teatru Kalambur.
Debiut ten dotyczył także strony technicznej spektaklu o
tytule bodajże „Miłość, Żongler i Trubadur” (w reżyserii
Wowy Hermana), a polegał na
obsłudze magnetofonu marki
Melodia umieszczonego na
balkonie sali Balowej, co skończyło się totalną klęską, ponieważ upiorny ten sprzęt odmawiał pracy w momentach nieoczekiwanych, a moje zdolności techniczne zawsze były bliskie zeru.
Tu zadebiutowałem także w
roku 1963 (tak, tak – to już 40
lat!) jako autor piosenek w
założonym przez Ryszarda
Uklańskiego i Jasia Czopika
studiu. Debiut ten był całkiem
udany, zważywszy że zarówno
wykonawczyni Teresa Tutinas
jak i autorzy (kompozytor
Marek Gołębiowski) otrzymali
nagrodę na II Festiwalu w
Opolu za utwór „Podzwonne
dla Edith Piaf”. Na pałacykowe progi przypada też mój

debiut poetycki zwieńczony
laurami na Turnieju Jednego
Wiersza o Wawrzyn Pałacyku
między innymi za tekst utworu
„Nie pojadę z tobą na wieś”,
który już jako piosenka w
wykonaniu Teresy Tutinas
otrzymał Grand Prix w Krakowie na Festiwalu Piosenek i
Piosenkarzy Studenckich. Najbardziej jednak na tym festiwalu ucieszyła mnie nagroda
specjalna Polskiego Radia za
tekst: pierwsze, polskie, czterozakresowe radio „Guliwer”
wręczył mi szef jury Kazimierz
Rudzki i mogłem wreszcie słuchać na UKF stacji muzycznych bez obrazy uszu. Otrzymałem na tym turnieju także
nagrodę w dziale przekładów z
języka rosyjskiego za „Buty”
Okudżawy. Pamiętam, że przewodniczący jury Anatol Stern
zabrał mnie na koniaczek do
knajpy pt. „Centralna” (w Pedecie), gdzie orzekł, że mój
przekład jest chyba najwierniejszy ze wszystkich, jakie
zna, ale stanowczo za „miękki”
– jak się wyraził. Nie przypuszczałem, że po latach poznam
osobiście Bułata i spędzę z nim
niejedną godzinę, także w podróżach. Byłoby co opowiadać
o naszych spotkaniach w Moskwie, Nowym Jorku i we Wrocławiu, ale to już całkiem inna
bajka.
Tu w Pałacyku poznałem
moją żonę, tu razem grywaliśmy w kości i w karty z Teresą
Tutinas i Bogusiem Klimsą, tu

powstały śpiewane przez Teresę i Zytę Kulczycką piosenki –
laureatki giełd studenckich,
skomponowane przez Bogusia: „Piąta pora roku”, „Jesteśmy młodzi, jesteśmy gniewni”,
„Nie mam ci niczego za złe”.
Ta ostatnia była przykładem
wcielania w życie recept Bogusia Litwińca na to, jak powinna
wyglądać pointa piosenki. To
powinno brzmieć jak uderzenie w pysk: raz, a potem poprawka z drugiej strony – mawiał – ilustrując to charakterystycznym podwójnym klaśnięciem dłoni.
Tu poznałem między innymi
Jonasza Koftę, Janka Pietrzaka, Staszka Tyma, Kazika
Grześkowiaka, Alka Nowackiego, Tadka Woźniaka i nawiązałem wiele znajomości i
przyjaźni trwających do dzisiaj.
Tu, w podziemiach „ dźwigaliśmy z gruzów”, jak się wtedy
mawiało, klub Arka, gdzie
trudniliśmy się z Markiem Gołębiowskim wyszynkiem, tu
wreszcie awansowałem na
dyrektora artystyczno-programowego klubu. Naczelnym był
Tereniusz Nawrocki, zwany
przez nas Interweniuszem,
chłop poczciwy „z kościami”,
ale niepozbawiony humorystycznych przywar. Tu wreszcie,
przed generalnym remontem,
razem z kolegami wmurowywałem w ścianę sali Balowej
puszkę z informacjami o naszej
młodości na wieczną rzeczy
pamiątkę.

Potem, na początku lat 70.,
Pałacyk przeniósł się na Ofiar
Oświęcimskich – to był w moim
życiu okres big-beatu. Wcześniej już współpracowałem z
Alkiem Nowackim („Gdyby
wszystkie kwiaty”) i grupą
FLAR z solistą Waldkiem
Domagałą, który wyśpiewał dla
tego utworu wyróżnienie w
Opolu. Zawdzięczam je pośrednio Wojtkowi Młynarskiemu, który usłyszawszy wcześniej tę piosenkę w Krakowie
powiedział: – W porządku,
tylko musisz dorobić pointę. –
W Opolu zobaczyłem uniesiony w górę kciuk Wojtka.
Ale wracając do big-beatu
choć z zespołami „Romuald i
Roman” i „Nurt” współpracowałem ładnych kilka lat, czego
owocem było ze dwadzieścia
piosenek, to codzienne spotkania i bankiety w Pałacyku były
znacznie ciekawsze niż żmudna dłubanina przy muzyce.
Piliśmy wtedy ostro wódeczkę
(głównym zaopatrzeniowcem
był Marek „Guma” Jankiewicz
– menago „Samych Swoich”) i
graliśmy równie ostro w pokera w małej pakamerze zwanej
„norą”, gdzie za stół służył
nam często werbel od perkusji,
a za toaletę umywalka. Wstyd
powiedzieć, ale będąc w szponach hazardu sikaliśmy, bywało, przy damach, o czym wcześniej lojalnie uprzedzaliśmy. Ze
stałego składu pamiętam:
Romka Runowicza, Wojtka
Siwka, Marka Jankiewicza,

Bogusia Klimsę, Leszka Ignaszewskiego, Jurka Jezierskiego
oraz nieodżałowanego i niezapomnianego Jurka Taczalskiego.
Klubem kierował najpierw
Wojtek Siwek a potem Teresa
Rudzka, która wsławiła się
między innymi wypędzeniem
wszystkich gości i zamknięciem „budy” o drugiej po południu, kiedy jej się pomylił
dzień z nocą. Było więc wesoło, ale rzeczywistość nieubłaganie skrzeczała i kryzys zbliżał się wielkimi krokami.
Pamiętam jeszcze szalone jamy w czasie Jazzów nad Odrą,
okraszone skandalami towarzysko-obyczajowymi i egzorcyzmowane przez KW PZPR
oraz spektakle teatru STU z
Krakowa i świetnego kabaretu
„Salon Niezależnych”, szybko
zresztą przez władze zawieszonego.
Potem moje związki z kulturą studencką rozluźniły się, a
kiedy po latach wszedłem do
„starego” Pałacyku i spojrzałem na stare śmieci to przypomniałem sobie jak na pytanie
Agnieszki Osieckiej: – Co u
ciebie? – odpowiedziałem kiedyś z machnięciem ręki:
Wszystko psieje dookoła.
– Świetny szlagwort – rzekła
Agnieszka. – Zastrzegam sobie
prawa autorskie – zażartowałem. I to była chyba ostatnia z
nią rozmowa. Ach, gdzież są
niegdysiejsze śniegi...
ANDRZEJ KURYŁO

Nie pojadę z tobą na wieś...
Słowa: Andrzej Kuryło

Muzyka: Alina Piechowska

Nie pojadę z tobą na wieś.
Do tych pól, rozstajnych dróg,
Które, zda się, latem krwawią –
A to maki albo głóg.

Nie pojadę z tobą na wieś,
Gdzie w opłotkach drzemie czas,
Nie zobaczę w dzikim stawie
Naszych odbić twarzą w twarz.

Nie pojadę z tobą na wieś,
Ani w żadną z leśnych głusz,
Nie podpatrzą nas żurawie
Ani cień przydrożnych grusz.

Nie pojadę z tobą na wieś –
Sama widzisz, jak to jest –
Pocałunek, obce twarze,
Jakiś pożegnalny gest.

Ale nim cię las zagarnie, nim cię
wchłoną łąki,
Nim cię w jasyr wezmą armie
żółtych, polnych dzwonków,
Zanim do snu ukołysze rzeka
na równinie –
Powiedz, czy w tej ciszy będzie
dźwięczeć moje imię?

Ale nim cię las zagarnie, nim cię
wchłoną łąki,
Nim cię w jasyr wezmą armie
żółtych, polnych dzwonków,
Zanim do snu ukołysze rzeka
na równinie
Powiedz, czy pamiętać będziesz
chociaż moje imię?

Piosenka zdobyła pierwszą nagrodę na Festiwalu Piosenek i Piosenkarzy Studenckich – Kraków 1970.
Prezentowana była podczas koncertu PREMIERY– OPOLE 1970.
Wykonywały ją: Teresa Tutinas, Jolanta Marciniak, Krystyna Konieczna–Krotoska.

Teresa Tutinas
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MIÊDZY TOB¥
A ŒWIATEM

