
Postawiç baƒki, pole˝eç z Kawalcem

Swój pi´kny jubileusz Zbyszek obchodzi w szczególnym towarzystwie – drugiej wojny Êwiatowej, która te˝ mia-
∏a siedemdziesi´ciopi´ciolecie, bo nasz przyjaciel jest, kto by to pomyÊla∏, przedwojenny. Przyszed∏ na Êwiat trzy dni
przed 1 wrzeÊnia 1939 roku. Ten sam rok w metryce majà tak˝e: 

– Mieczys∏aw Bareja (prezydent Warszawy 1994 – nie re˝yser „Misia" Stanis∏aw), 
– Andrzej Blikle (najwi´kszy matematyk wÊród cukierników), 
– Gro Harlem Brundtland, 
– Iga Cembrzyƒska, 
– Stanis∏aw Ciosek, 
– Francis Ford Coppola, 
– Maria Czubaszek, 
– Norman Davies, (najszczerszy Polak wÊród Walijczyków), 
– Stanis∏aw Dziwisz, 
– Janusz Gajos, 
– Jacek Gmoch, 
– Karel Gott, 
– Ryszard Marek Groƒski, 
– Jerzy Grzegorzewski, 
– Seamus Haney, 
– Ireneusz Iredyƒski, 
– Ludmi∏a Jakubczak, 
– Adolf Juzwenko, 
– Wojciech Karolak, 
– Anatolij Kaszpirowski, 
– Krystyna Królówna, 
– Ewa Krzy˝ewska, 
– Waldemar Kuczyƒski, 
– Edward Linde Lubaszenko, 
– Olga Lipiƒska, 
– Cezary ¸agiewski, 
– Mieczys∏aw ¸opatka, 
– Krystyna Mazurówna, 
– Zbigniew Namys∏owski, 
– Czes∏aw Niemen, 
– Stanis∏aw Orzechowski, 
– Amos Oz, 
– Regina Pisarek, 
– Anna Polony, 
– W∏odzimierz Press, 
– Romano Prodi, 
– Stanis∏aw Radwan, 
– Dusty Springfield, 
– Jerzy Surdykowski, 
– Jan Szczepaƒski (bokser), 
– Jacek Taylor, 
– Ludwik Tomia∏ojç, 
– Tina Turner, 
– Krzysztof Zanussi, 
– Jacek ˚emantowski. 

Tak znakomity zastrzyk kadrowy (niemal pierwsza kadrowa, prawda?) nie móg∏, niestety, mieç wp∏ywu na
przebieg drugiej wojny Êwiatowej, ale na styl przejÊcia Polaków przez epizod socjalizmu realnego na pewno mia∏.
RówieÊnik Zbyszka Kawalca, urodzony 5 listopada 1939 roku, znakomity aktor Jan Nowicki w ostatnich latach
mniej gra, a wi´cej pisze. Opublikowa∏ niedawno ksià˝eczk´ „Bia∏e Walce", w której siebie sportretowa∏ pod po-
stacià mistrza Serafina. Jest ze Zbyszkiem par´ rysów wspólnych. Obydwaj starsi panowie je˝d˝à do wód – Serafin-
– Nowicki jest wierny swojemu domowemu Ciechocinkowi, Zbyszek uzdrowiskom sudeckim mniej, a do
Truskawca zajechaç wcià˝ nie tak ∏atwo. Jan Nowicki od kilkunastu lat na poczàtku grudnia prowadzi nieco-
dziennà akcj´ dobroczynnà. W Kowalu, swojej rodzinnej miejscowoÊci na Kujawach, zamienia si´ w Êwi´tego
Miko∏aja i z w∏asnych pieni´dzy, oraz pieni´dzy swoich przyjació∏ i znajomych, funduje, a nast´pnie rozwozi pre-
zenty dzieciom i seniorom. Zbigniew Kawalec po swojej rodzinnej miejscowoÊci, te˝ na Ko, Ko∏omyi grasowaç
nie mo˝e, bo przez d∏ugie lata by∏ tam Zwiàzek Radziecki, a obecnie jest g∏´boka Ukraina. Ale ile˝ lat udziela∏
si´ w PKPSie? PKPS? DziÊ to ju˝ nawet starsi myÊlà, ˝e komuÊ PKP poplàta∏o si´ z PeKaeSem. A by∏a to jednak
w tym realnym socjalizmie realna instytucja dobroczynna, pomagajàca biedakom. Koniecznie trzeba wspomnieç,
˝e obydwaj panowie sà wybitnymi admiratorami damskiego towarzystwa. Ale istotne i uderzajàce podobieƒstwo
tkwi w czymÊ innym – w intensywnej, ˝ywio∏owej afirmacji ˝ycia. I na szcz´Êcie ten przymiot jest zaraêliwy.
To paradoks, ˝e przebywanie w towarzystwie Zbyszka, który podobno miewa jakieÊ dolegliwoÊci i nie bez powo-
du bywa w uzdrowiskach, dzia∏a uzdrawiajàco. Doktorzy powinni wystawiaç recepty, zw∏aszcza pacjentkom:
„Postawiç baƒki, posiedzieç/pole˝eç z Kawalcem". 

Bywa u niektórych siedemdziesi´ciopi´ciolatków, ˝e pojawiajà si´ jakieÊ luki w pami´ci, ale czy nie jest to cza-
sem forma wysezonowanej màdroÊci? Pisze Serafin-Nowicki: „... jesteÊmy w parku, gdzie doroÊli patrzà na mnie
z pob∏a˝aniem albo pukajà si´ w czo∏o. Pierwszym uchylam kapelusza, drugim chc´ przes∏aç tego amerykaƒskiego,
ale nie przesy∏am, bo zapomnia∏em którym palcem.” No bo czy wszystko, co przej´to z „tej zmyÊlonej Ameryki”
lepsze jest od tego, co wywodzi si´ z Kowala lub z Ko∏omyi?

DLA HUCU¸A NIE MA ˚YCIA
JAK NA KAR¸OWICACH

Rodzinne miasto Jubilata  musi budziç pozytywne  skojarzenia,  a zw∏aszcza kojarzyç si´
z dobrym jedzeniem,  bo w bardzo od niego  oddalonym  podwarszawskim Konstancinie
mo˝na zjeÊç  coÊ pysznego w restauracji o swojskiej nazwie „GoÊciniec Ko∏omyja". 

W ˝adnych dokumentach nie ma Êladów  Êwiadczàcych o tym, ˝e Dostojny Jubilat
zaszczyci∏ swojà obecnoÊcià  konstanciƒski  goÊciniec.  I nie wiadomo czy raczy∏ si´ w nim
g´sinà. Na szcz´Êcie wiadomo co nieco na temat  innych jego kulinarnych upodobaƒ.  

Z g´sinà sprawa pozostaje niewyjaÊniona, ale  znany jest jego stosunek do mieszkaƒców
mórz i rzek. Jego mi∏oÊci do ryb nie podziela nikt z rodziny, kiedy wi´c ma ochot´  na ∏oso-
sia czy dorsza musi przyrzàdziç  je sam.  Robi to jednak ch´tnie i dobrze - bo uwielbia ryby. 

- Ja, ch∏opak ze Wschodu – tak cz´sto okreÊla sam siebie. I jak na ch∏opaka ze Wschodu
przysta∏o ma mi´kkie serce, ∏atwo si´ wzrusza i …  lubi màczne potrawy, zw∏aszcza pierogi.
A obiad musi obowiàzkowo zaczynaç si´ od zupy.  Nie ma chyba ˝adnych przykrych
doÊwiadczeƒ z przedszkola bo lubi nawet zup´ mlecznà.

I jak ka˝dy prawdziwy m´˝czyzna uwielbia s∏odycze  - lody i ciasta.
Ale cukiernie omija z daleka, bo ciasto musi byç domowe. – Mo˝e nawet
mieç zakalec – mówi – byle by∏o upieczone w domu. Ukochanym ciastem
jest napoleonka a potem kolejno szarlotka i sernik.

Uda∏o mu si´, jak na ko∏omyjanina  przysta∏o po∏àczyç s∏aboÊç do
kobiet i s∏odyczy , wszak:

Ko∏omyja nie pomyja 
Ko∏omyja miasto
A dziewczyny tam smakujà
Jak najlepsze ciasto.

Jak rozp´ta∏em II wojn´ Êwiatowà

Zbyszek Kawalec mia∏ niewàtpliwie wp∏yw na kilka wydarzeƒ historycznych. Najistot-
niejszym z nich, i to w skali ca∏ego globu, by∏ wybuch II wojny Êwiatowej. Wszak Zbyniu
postanowi∏ opuÊciç ∏ono matki z koƒcem sierpnia roku 1939. Wprawdzie Ko∏omyja le˝a∏a
z dala od Berlina, ale fakt pojawienia si´ na Êwiecie przysz∏ego prezesa Wroc∏awskiego
Wydawnictwa Prasowego (ponoç zosta∏o to przesàdzone tu˝
po porodzie) tak wstrzàsnà∏ Adolfem (nazwisko znane nie
tylko autorowi tej publikacji), ˝e natychmiast rozp´ta∏ naj-
wi´kszà z wojen. Nie chcia∏ bowiem, by tym, który podbije
Êwiat, by∏ niejaki Kawalec. 

I dlatego te˝ nie jest prawdà, i˝ Kazimierz S∏awiƒski, pi-
szàc swojà powieÊç, na podstawie której Tadeusz Chmielew-
ski nakr´ci∏ film, mia∏ na myÊli kanoniera Dolasa, bo jego
pierwowzorem by∏ w∏aÊnie Zbyszek Kawalec. Ba, re˝yser
w roli g∏ównej obsadzi∏ aktora, ∏udzàco podobnego (przynaj-
mniej po kilku g∏´bszych) do Zbycha, czyli Mariana Koci-
niaka. Kolejny dowód na to, ˝e nie mog∏o byç mowy
o przypadku, stanowi∏a data wyprodukowania obrazu
Chmielewskiego – rok 1969. W ten sposób re˝yser chcia∏
uczciç 30 rocznic´ urodzin przystojniaka rodem z Galicji. 

Kolejne historyczne wydarzenie zwiàzane jest ju˝ z Wroc∏awiem, w którym po fatalnym
wytyczeniu granic po wspomnianej wojnie osiad∏ by∏ Zbyszek. Jak çwierka∏y wróble, to za
jego sprawà pewien restaurator postanowi∏ nazwaç swojà knajp´ „Galicja”. I to w owym re-
storanie Kawalec od lat, ku zadowoleniu licznych biesiadników, organizuje sp´d dawnych
robotników Wroc∏awskiego Wydawnictwa Prasowego. Wspomnienia wywo∏ujà nie tylko
t´sknot´ za minionymi czasami, ale te˝ skutecznie nadwyr´˝ajà wàtroby uczestników
spotkania. Podobnie, jak inna z inicjatyw prezesa Kawalca – rejs statkiem (bo mo˝na te˝
tratwà lub kajakiem, tyle ˝e w nich utrzymanie stosownych naczyƒ z p∏ynami wysokopro-
centowymi jest nie lada sztukà – choç prasowiec potrafi) po Odrze. Ponad setka, nie gorza-
∏y, a wycieczkowiczów, bawi si´ przednio, o czym Êwiadczy fakt, ˝e nikt dotàd w nurtach
rzeki ˝ycia nie straci∏. 

Galicyjczyk pozostaje w przyjacielskich relacjach ze Stowarzyszeniem Dziennikarzy RP
Dolny Âlàsk, dlatego wiele z jego pomys∏ów realizuje w kooperacji z organizacjà, której
zresztà jest oddanym cz∏onkiem (nie mam nic brzydkiego na myÊli). A ˝e mam przyjemnoÊç
Stowarzyszeniem kierowaç, nasze kontakty nale˝à do doÊç cz´stych. Sympatycznych, bo
obywatel Kawalec Z. jest uroczym facetem. I jestem pewny, ˝e takim pozostanie. Ku radoÊci
wszystkich, którzy mieli z Nim dotàd oraz b´dà mieli w przysz∏oÊci do czynienia. Chyba ˝e
wywo∏a III wojn´ Êwiatowà, tym razem obyczajowà. Bo to ciàgle (niech mi najbli˝si wybaczà
t´ denuncjacj´) pies na baby. Nie dziwota, skoro lecà na niego, niczym pszczo∏y do miodu.

Waldek Niedêwiecki

To˝ to Hucu∏ – ten Dostojny Jubilat! Dopiero jak si´ wpatrzyç
w rzadko oglàdanà map´, sprawa jest jasna. Kto rodzi si  ́na brzegach
Prutu i Czeremoszu? Hucu∏y! Jak on tu z nami wytrzyma∏ w tych
dolinach? Przecie˝ 

Tam szum Prutu, Czeremoszu, 
Hucu∏om przygrywa 
a weso∏a ko∏omyjka do taƒca porywa. 
Dla Hucu∏a nie ma ˝ycia, jak na po∏oninie 
Gdy go losy w do∏y rzucà, 
wnet z t´sknoty ginie.

Mo˝e nie jest to pendolino, ale za to ten podolski
ekspres (relacji Ko∏omyja – Peczeni˝yn)

przeje˝d˝a∏ dos∏ownie przez sam Êrodek miasta. 

Na rynku w Ko∏omyi, móg∏by batiar Deptuch wybraç wóz odpowiedni i zawieêç 
Hucu∏a Kawalca do drukarni albo do Ruchu. 

Browar parowy, to jest to. Jak si´ wychyli∏o
dwa kufelki eksportowego, to si´ mia∏o par´! 

Dzi´ki Zbyszkowi starym gazeciarzom, czyli Ewie Ziemiaƒskiej,
Andrzejowi Milcarzowi i Jackowi Sajdakowi, uda∏o si´ zrobiç
jeszcze jeden numer.


