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OKNO NA PLANTY (51)
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Korekta: Andrzej Banaś

          Graj piękny Cyganie

   Cytat z popularnej przed laty piosenki jest najlepszym 
dowodem, że po tej właśnie kolorowej, niezależnej, odrębnej 
językowo i obyczajowo nacji spodziewamy się 
muzykowania, bo przecież muzykalności Romom odmówić 
się nie da. Nie stworzyli wprawdzie poza nielicznymi 
wyjątkami własnego show biznesu, ale przecież zapełnili 
ulice i place wielkich miast całej niemal Europy 
niezliczonymi kapelami i solistami grającymi z lepszą lub gorszą sprawnością znane 
melodie. Akordeon,gitara, skrzypce zawodzą w jedyny, trudny do podrobienia sposób, a ich 
właściciele żyją z takiego procederu potwierdzając zasadę, że zarabianie pieniędzy nie 
może być okupione katorżniczym wysiłkiem. Stąd złośliwe pytanie: dlaczego Cygan wstaje 
o 6 rano i odpowiedź: żeby dłużej się obijać. Dzieciaki romskie zaczynają uliczną przygodę 
bardzo wcześnie, ale robią będąc przecież samoukami błyskawiczne postępy i sam 
obserwowałem ze zdumieniem jak z fałszujących niemiłosiernie mękołów zamieniali się w 
wirtuozów. Nie wszystkich los obdarzył talentem nieżyjącego już niewidomego skrzypka, 
grającego w mistrzowski sposób na instrumencie trzymanym wbrew wszelkim zasadom 
także grawitacji, o którym krążyły legendy. Ponoć obdarował go złotym zegarkiem zdjętym 
z nadgarstka zachwycony sam Yehudi Menuhin. Dziś monopol Romów na uliczne występy 
złamali rozmaici „artyści“, kuglarze, żonglerzy, zastygający w posągowych pozach, 
szczudlarze, śpiewacy. Ale oni wszyscy robią to w oderwaniu od innych zajęć, chwilowo, z 
nadzieją na uśmiech losu. Cyganie grajkami ulicznymi zostaną do końca swoich dni, 
zgodnie z filozofią tego ludu, ze swoim umiłowaniem wolności, pogardą dla naszego 
sposobu na życie. Mam dla nich wiele sympatii bo dodają koloru szarej rzeczywistości, są 
na swój sposób prawdziwi. Za parę dni, gdy aura pozwoli rozpoczną kolejny sezon, a goście 
ogródków znów usłyszą nieśmiertelne przeboje z tym z tytułu powyższego felietoniku 
włącznie.

   W naszej ulubionej kawiarence ostatnio wielkie poruszenie. Wywołała go 
informacja o odkrytych skutkach ubocznych  zażywania Viagry. Badania wykazały 
nadzwyczajne właściwości odmładzające tego leku. Niektórzy mogliby przeboleć 
wygładzone zmarszczki czy zarastające bujnym włosem  łysiny, ale nie realne           
i urzędowe zmiany w peselu. Przecież musieliby wrócić do pracy, do szkół, na 
uczelnie.  I  kto  wtedy  zaludniałby  nasz  wspaniały  lokal?  A.D.
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Stefan Dymiter, pseudonim Cororo (ur. 5 maja 1938 
w Płonnej, zm. 26 października 2002 w Krakowie). -  
cygański skrzypek – wirtuoz, samouk.
Jako dziecko Dymiter stracił wzrok, musiano mu też 
amputować nogi. Jeden z najsławniejszych polskich 
muzyków ulicznych. Współpracował z Piwnicą pod 
Baranami. Uhonorowaniem jego talentu było 
zaproszenie na koncert do Filharmonii Krakowskiej, 
gdzie zachwycił krytykę swoją grą.
Muzyka pochowano w Kowarach. Imię wirtuoza 
nosi festiwal muzyki  Etno „CORORO” – Festiwal 
Etno Im. Stefana Dymitera, który od 2012 r. odbywa 
się w Kowarach.

Stefan Dymiter

Rozpal zielonością lasy,
Panie.
Każde drzewo owiń
muzyką cygańskich skrzypiec.
Niech dusze
jak ogniska zapłoną,
a każdy tabor
na pewno powędruje
do nieba.

Cyganie
Znają całą zieloność świata
i dzikość kradzionych koni,
kiedy odchodzą,
zabierają ze sobą skrzypce
i pierwszy list Świętego Pawła
do Koryntian.           

Edmund Borzemski

Modlitwa Romów

 Z tomiku:”Smyczkiem i słowem”,Konfraternia Poetów

fot: H. T. Kaiser

fot: H. T. Kaiser
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fot: A. Głuc

KONIEC JAZZOWEJ WSPÓLNOTY

Jan Poprawa

31 stycznia 2016 r.               
Dziś zmarł Janusz Muniak, wielki polski 
saksofonista jazzowy. Przyjaźniliśmy się od 
sześćdziesięciu lat, uczyliśmy się u tej samej 
nauczycielki, graliśmy przy jednym pulpicie 
szkolnej orkiestry. A gdy nawet drogi nasze się 
czasem rozchodz i ły,  w  młodz ieńczych  

poszukiwania
ch własnego 
miejsca na świecie - to zawsze wspólny 
był nasz rodzinny Kraków i jego 
środowisko jazzowe. Właśnie w ręce 
Janka przekazałem to środowisko po 
kilku kadencjach mojej prezesury PSJ. 
A gdy obu nas dopadł wiek dojrzały - 
pozostawała zawsze przyjemność 
słuchania tego, co chcemy sobie 
wzajem zagrać lub opowiedzieć.
Żegnaj Janku.

.

24 lutego 2016 r.                            
Dziś zmarł w Krakowie Grzegorz Tusiewicz. Od wczesnych lat 
sześćdziesiątych XX wieku ważna postać krakowskiego środowiska 
jazzowego. Był członkiem zarządu Krakowskiego Jazz Klubu "Helikon", 
przez kilka kadencji sekretarzem krakowskiego Oddziału PSJ. Animował 

życie muzyczne krakowskiego środowiska, był 
przyjacielem i opiekunem jazzowej młodzieży. Jako 
prekursor krakowskich dyskotek wyznaczył im 
poziom artystyczny, zwłaszcza w klubach 
studenckich. Zredagował pierwszą polską książkę na 
ten temat: "Vademecum prezentera dyskoteki" 
(1981). Przez wiele lat opisywał i komentował 
krakowskie życie jazzowe na łamach prasy. Zbiór 
swych recenzji wydał w książce "Jazz w Krakowie. 
Kronika" (2002). Zebrał też wspomnienia 
krakowskiego środowiska muzycznego w książkę 
"Krakowski Jazz-Klub Helikon" (2006).                  
Żegnaj Grześku.

.

. .
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Odpisuję (z siebie samego) dwie krótkie noty, zamieszczone na stronce internetowego 

portalu. I wiem, że godziłoby się je powiększyć, wzbogacić. No bo jakże tak – zostawić po 

przyjaciołach tylko taki skromny ślad? Ale wiem też, że jeszcze nie przyszedł czas na 

wspominanie. Jeszcze żal mąci pamięć i przysłania obiektywne zasługi. Na ich spisanie i 

ocenę też miejsce trzeba znaleźć obszerniejsze. Przyjdzie czas życiowych remanentów, 

podsumowań. Wtedy skłębione  uczucia zaczną się klarować wspomnieniami, może 

literaturą. 
       Dwa pogrzeby  na krakowskich Rakowicach były manifestacjami. Na pogrzeb Janka 

Muniaka przyszło pół Krakowa i przyjechało pendolino wypchane po brzegi starymi 

jazzmanami z Gdańska i Warszawy. Była żywa muzyka grana przez wybitnych artystów. 

Były przemówienia, uroczyste bardzo (choć słowa Witka Wnuka zabrzmiały najczyściej, 

bo przyjaźnie). Były pełne radości, jakoś niestosownej w takiej chwili – spotkania. Wielu 

starych kolegów rozpoznawałem z trudem, po kilkudziesięciu latach.  Polskie środowisko 

jazzowe, które przez pół wieku było zdumiewającym przykładem wspólnoty, wbrew 

ideologiom, politycznym gierkom, biedzie, a potem jeszcze i przeciw popkulturowemu 

rechotowi – rozpadło się. Przestało istnieć jako wspólnota właśnie. Pozostali pojedynczy 

wielcy artyści i tłum pracowitych, kompetentnych i kompletnie anonimowych ludzi 

grających jazz. W naszym 21 wieku wyrośli niektórzy, niektórzy pięknie rokują. Ale to już 

nie las, w którym stare i nowe, wielkie i maleńkie – tworzy jedność. To poprzecinana 

autostradami indywidualnych karier równina.
      Na pożegnanie z Grzegorzem przyszło kilkuset krakowian. Nikt nie grał, nikt nie 

przemawiał, poza najbliższymi. Staliśmy w tłumie, sześćdziesięcio i 

siedemdziesięciolatkowie, przypominając sobie po cichu to wszystko, co Grzesiek robił.  

Te godziny, które przesiedział w świętej pamięci „Helikonie”. Te jego próby didżejskie, 

stałą obecność w krakowskich klubach studenckich (które dzięki tej obecności stawały się 

czymś więcej, niż były w istocie). Jego koleżeńską pomoc, spod której stale wyrastali 

młodzi muzycy. Jego żarliwą pracę na rzecz tego, co właśnie się kończy: na rzecz wspólnoty 

jazzu.  
Pożegnanie Grzegorza było pod pewnym względem apogeum jego pracowitego, przez 

cierpienie coraz mniej szczęśliwego życia. Jestem pewien, że większość obecnych czuła to, 

że w osobie skromnego chłopaka, mężczyzny, potem starszego pana na inwalidzkim wózku 

– żegna nie tylko dobrego człowieka. Że to koniec czegoś co wielu nas łączyło. Choć może 

o tym nawet nie wiedzieliśmy…
Po Janku została na płytach muzyka. Po Grześku – tylko nasza pamięć. Po obu puste 

miejsca. których nikt nie zajmie.
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pobliskiej szkoły parafialnej i rzeźniczych jatek w 1812r.  usytuowano na nim targ 
owocowo-warzywny, co przedstawia załączona widokówka. Po przeprowadzeniu na 

począ tku XX wieku linii  
tramwajowej przez Mały Rynek, 
handel na nim zamarł, ale 
o b e c n i e  j e s t  n a  p o w r ó t  
r e a n i m o w a n y .  
Kolejnym placem handlowym 
położonym w bliskości Rynku 
G ł ó w n e g o  j e s t  P l a c  
Szczepański. Powstał on w 
miejscu wyburzonego w 1802r.  
kościoła św. Szczepana, kaplicy 
św.św. Macieja i Mateusza oraz 
jezuickiego klasztoru. Nazwano 
go oficjalnie 3.08.1811r. Placem 

Gwardii Narodowej i była to pierwsza nadana oficjalnie nazwa urzędowa w Krakowie. 
Nazwa ta jednak się nie 
przyjęła, ustępując wcześniej i 
powszechnie używanej nazwie 
wz ię t e j  od  zbu rzonego  
kościoła i przylegającej ul. 
Szczepańskiej. Od początku 
jego powstania funkcjonował 
na  n im targ  owocowo-
warzywny, co widać  na 
widokówce, jatki rzeźnicze i 
garkuchnie, czyli protoplastki 
dzisiejszych grilli – stoisk 
g a s t r o n o m i c z n y c h ,  
funkcjonujących w czasie różnych spędów – w tym na Rynku Głównym, Małym Rynku i 
Placu Szczepańskim też. Podobno tamtejsze przekupki były bardzo pyskate i jak to się 
mówiło „dożarte”, a znaczną ich część stanowiły żony dorożkarzy. Z racji pracy na 
wolnym powietrzu i w różnych warunkach pogodowych, zdarzało im się często 
wspólnie spożywać napoje rozgrzewające. Przekupki te, podobno też wiodły prym 
w Tłusty Czwartek, kiedy w Krakowie obchodzono ostatkowe kobiece Święto Combra,  
ochoczo dokuczając mężczyznom. Ponieważ wówczas zimy były bardziej zimowe              
i mroźne, bez globalnego ocieplenia, więc krakowskie przekupki spożywały większe ilości 
napojów rozgrzewających, stając się bardziej energicznymi i rozmownymi, przez co           
w efekcie c.k. Policja zakazała obchodów tej jakże miłej i wesołej zabawy, wbrew pozorom 
również dla Panów. O innych krakowskich placach targowych opowiem kolejnym razem.  
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fot. B. Zimowski

Andrzej Matusiak
MÓJ DAWNY KRAKÓW 

MIASTO, LUDZIE, WYDARZENIA
na starej pocztówce i fotografii 
oraz wspomnieniach” (46 ) 

Krakowski Rynek od dawnych czasów z założenia był miejscem 
przeznaczonym do handlu, swego rodzaju połączeniem 
supermarketu z galerią ,  podobnie jak inne rynki 
średniowiecznych miast. Został wytyczony przez lokację 

Krakowa na prawie magdeburskim w  1257 roku, jako jeden z największych rynków           
w średniowiecznej Europie i w swoim kształcie w zasadzie niezmieniony do dzisiaj. 
Stanowiąc centrum handlu i samorządu miejskiego, był dużo bardziej zabudowany niż 
obecnie. Stał tutaj okazały ratusz z którego po wyburzeniu w 1820r. ostała się tylko wieża, 
nieistniejące już budynki Wielkiej Wagi Ołowiane i Małej Wagi, hala targowa obudowana 
wieloma kramami z czego zachowano renesansowe Sukiennice. W poszczególnych 
częściach Rynku handlowano różnymi towarami. Naprzeciwko kościoła Mariackiego 
znajdowały się  tzw. Kramy Bogate z wypasionymi towarami. Od strony Grodzkiej przy 
Wielkiej Wadze do Brackiej był rynek ołowny – dawniej Kraków był europejskim centrum 
handlu ołowiem. Między Wiślną a Bracką handlowano kiedyś węglem, co świadczy, że 
palenie nim w krakowskich piecach ma wielowiekową tradycję i może być uznane za 
dziedzictwo kulturowe. Między Sukiennicami a Szczepańską był targ solny, obok na 
dzisiejszej linii A-B usytuowano kurzy lub kurniczy rynek, a naprzeciwko Siennej 
handlowali Żydzi. Z upływem wieków handel, jego miejsca i sposoby uległy zmianie,          
a Rynek Główny przez wyburzenia i nowe budynki zmienił wygląd głównie w XIX i pocz. 

XX wieku. Wówczas od strony 
ul. Szewskiej handlowano 
płodami rolnymi i nabiałem, co 
widać na kartce pocztowej, a po 
drugiej stronie Sukiennic wraz z 
kwiatami sprzedawano owoce, 
warzywa i  odbywa ły się  
ś w i ą t e c z n e  j a r m a r k i ,  
przywrócone obecnie do łask. 
Wraz z lokacją Krakowa, 
ustalono jako prawdopodobnie 
wcześniej istniejący, dodatkowy 
plac targowy – Mały Rynek. Na 

nim usytuowano jatki rzeźnicze i oprócz handlu mięsem oraz rybami, sprzedawano 
starzyznę, czyli była tutaj Tandeta z Żydami, a więc miejsce nie atrakcyjne. Po zburzeniu 
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reportażowej literatury.  Z Polską ma wydawnictwo dużo wspólnego, bowiem założycielem 
Absyntu jest krakus Filip Ostrowski a powodem jest miłość do Słowaczki i reportażu. 
Polska szkoła reportażu jest znana  na Słowacji. Wydano już przed powstaniem tego 
specjalistycznego wydawnictwa kilku polskich autorów, ale było to wydawanie 
przypadkowe. Jak narazie, w wydawnictwie wyszło dziewięć książek w bardzo starannie 
przygotowanej szacie graficznej, nie mówiąc już o tym, że chodzi rzeczywiście o wspaniała 
literaturę. Zacznijmy lauretką Nagrody Nobla Swetłaną Aleksjewicz – Wojna nie ma żeńską 
twarz, drugą cudzoziemką jest Szwedka Elisabeth Asbrink za swoją książką I wo 
wiedeńskim lesie ciagle stoją drzewa a potem Polacy i Słowacy: Ryszard Kapuścinski 
Imperium, Lidia Ostałowska Cygan to cygan, krakowianin Wojciech Tochman Jak byś 
kamieň jadła, i dwie książki Pawła Smoleńskiego Šče ne vmerla i ne vmre, rozmowa z 
Jurijom Andruchovyčom i Oczy zasypane piaskiem dwie książeczki rozmów słoawckich 
autorów: Fedor Gál, Andrej Bán 5102, Fedor Gál a Matej Przez płoty. Wydano również 
limitowaną serie miedzianą p.t. Polska szkoła reportażu, w której jest trzech autorów L. 
Ostałowska, P. Smoleński i W. Tochman. Trzymamy kciuki żeby entuziazm wytrzymał. 
Dalszym polonicum ba krakonicum jest główna rola Macieja Stuhra, gra dedektywa, w 
filmie Czerwony kapitan według książki słowackiego pisarza, który pisuje pod 
pseudonimem Dominik Dan i jest bardzo popularny. Nie jest to jego pierwsza rola w filmie 
słowackim. Już przedtem grał w dwuch filmach Eštebák (Tajniak) i Operacja Dunaj. Na 
Słowacji jest M. Stuhr znany, nie tylko że jest synem znanego ojca, ale także dlatego, że jego 
nazwisko brzmi identycznie jak Ľudovít Štúr (1815 – 1856) działacz narodowy, kodyfikator 
języka słowackiego, pisarz, publicysta, polityk, filozof po prostu Nasz Wielki Wieszcz. 

Teraz tu ma swój kąt, Iwona Siwek - Front
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Ladislav Volko

Liścik z Bratysławy nr. 22

Nareszcie się odezwała. Szukano jej 54 dni. Prawie wszyscy 
byli przekonani, że nie żyje. Tylko nieliczni wierzyli, że orlica 
Anička jest w porządku i zmierza w kierunku domu, na 
Słowację. „Tak długo, bez sygnału jeszcze jej nie widywano“ 
– jak mówi szef TANAPu Pavol Majko. Już przygotowano komitet, który zorganizuje 
oficjalne powitanie. Może jej też zaproponują wspaniałego orła - młodzieńca...zobaczymy, 
jeżeli będą działać kamery.         A poza tym na Słowacji po wyborach próbują posklejać 
nowy rząd. Lewo prawy, po raz pierwszy w tzw. demokracji. Nie było dużo do wyboru. Nikt 
nie otrzymał tyle głosów, żeby biorąc dalszego partnera miał większość w parlamencie. I 
doszło do tego co w tzw. klasycznych demokracjach jest częstym zjawiskiem - Smer wraz z 
narodową SNS, Most-Hid i nową partią Sieť – dwomi prawicowymi ugrupowaniami 
dogadali się w nowym wspólnym rządzie. Najwięcej głosów otrzymał Smer - SD premiera 
Roberta Fico (28.28%), na prawej stronie spektrum politycznego SaS (12,1%) z liderem 
Richardem Sulikem, posłem Parlamentu Europejskiego i twardego krytyka mamusi 
Merkelowej. I potem dalszych pięć stron mniejszych z oceną pod 10%. OĽaNO-NOVA, 
która o sobie mówi jako o zrzeszeniu, otrzymała 11,02%. Wszyscy przegrali – takie były 
komentarze analityków. Były to na pewno wybory przepełnione ciekawostkami i zmianami 
i gdyby nie chodziło o zbyt poważne sprawy i nie dotyczyły każdego obywatela, można by 
się uśmiać na śmierć.   Z byłych subjektów politycznych, które miały w parlamencie swoich 
posłów zostały tylko trzy: Smer, OĽaNo-NOVA i węgiersko-słowacka Most-Híd (6,5%). 
Kilka szoków – do parlamentu nie weszła chrześciańska KDH i SDKÚ - była partia 
Dzurindu. Z nowych partii, już wspomniany SaS, SME RODINA-Boris Kolár, biznesmen, 
ojciec 9 dzieci z ośmioma różnymi mamami, krytykujący powiązanie polityków z 
oligarchią, „to jest mafia lewo-prawa, bowiem ich wszystkich wspierają oligarchowie a ty 
obywatelu będzieś miał nadal    4 lata gołą pupę...tą mafię trzeba zlikwidować“. 
Niezadowolenie jest głównie na prawej stronie spektrum politycznego, ale największym 
szokiem wyborów jest wejscie do parlamentu nacionalistycznej Ľudovej strany Nové 
Slovensko lidera Mariana Kotleby (8,04%). Z punktu widzenia Europy nic nowego pod 
słońcem, ale u nas nikt tego nie przewidział, nie przypuściał i teraz szukają wszyscy 
odpowiedzi na pytanie jak to się mogło zdarzyć. Odpowiedź jest rzeczywisćie bardzo prosta 
– Kotleba zaproponował swoim programem to, co wyborca oczekiwał, charakteryzując 
bardzo otwarcie ciągle się powtarzające problemy społeczne. W chwili kiedy piszę liścik 
cztery  partie dzielą sobie stołki w rządzie i parlamencie. Zobaczymy. A teraz troche kultury: 
powstało nowe wydawnictwo. Nazywa się Absynt, jego siedzibą jest wioska Krásno nad 
Kysucou tuż koło granicy z Polską. Celem wydawnictwa jest wydawanie światowej 
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Walizki

Agnieszka Stabro

Resztki lata kołyszą się leniwie
na pajęczych niciach

Taka cisza
że słychać czas 
w powiewach uschniętych liści

Jakby na moment stanął świat
zamknięty w srebrnych skrzydłach ważki

Tylko tyle z nas pozostanie
dwie walizki farb
blejtram niedokończonego obrazu
zeschłe pędzle

Niewiele
jak na całe życie

Mewy uniosą nasze udręczone dusze
za horyzont światła

Ciała lekkie
jak puste walizki

pamięci Wikiego

Na lustrach 
zostały ślady po naszych oddechach

odłamki czasu niewidoczne dla oka

***

***

25 lutego o godz. 18:00 w Salonie Literackim Stowarzyszenia Pisarzy Polskich           
w Krakowie odbył się wieczór promocyjny tomiku Agnieszki Stabro „Ciała lekkie jak 
puste walizki”. Spotkanie poprowadziła Elżbieta Zechenter-Spławińska, a wiersze 
mistrzowsko zinterpretował Jakub Kosiniak.

Poza ZVIS’em:

fot: A. Dyga
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     Każde zabytkowe miasto jako czysto architektoniczna 
struktura , którą warto zapamiętać , pociąga , fascynuje      
i niepokoi tylko tych przybyszy , którzy w tych grodzkich 
murach nie szukają…ludzi. Ta bezduszna , turystyczna 
mocno skomercjalizowana wizja , rozwijana dziś mocno   
i dosyć bezmyślnie w naszej krainie między Odrą             
a Bugiem – na szczęście -  coraz mniej pociąga i 
przyciąga.
   Każdemu bowiem nawet < skomputeryzowanemu > 
turyście , błądzącemu po ulicach atrakcyjnego , ale tak 

naprawdę : obcego mu miasta , wiedza < z laptopa > na długo  nie starczy i – prędzej , czy 
później – oglądać się on zacznie  za  ś l a d a m i  ludzi, którzy genius loci tego miejskiego 
organizmu stworzyli i ukształtowali. Więcej: to właśnie ten przybysz ze świata , < turystą > 
powszechnie zwany , potwierdzi naczelną tezę tej nowej , za każdym razem : n i e p o w t a r z 
a l n e j ,  w ę d r ó w k i  , iż NIE MA KRAKOWA BEZ KRAKOWIAN , NIE MA , NIE 
BYŁO I NIE BĘDZIE. Nie ma zarówno bez nas , którzy żywi przemykamy obok turystów, 
tylko nam znanymi zaułkami. Ale – przede wszystkim – nie ma bez naszych przyjaciół          
i bliskich , którzy odeszli na chwilę , by wypocząć po żmudnej wędrówce poprzez życie      
w tym mieście . Dlatego to – naszym zadaniem – współczesnych (to znaczy : ż y j ą c y c h ) 
mieszkańców podwawelskiego grodu – jest  troska , by na naszym (wspólnym z nimi) 
terenie zajmowali – bez przerwy – należne im miejsce.
   

                           JEGO  PROFESORSKA  UNICKA  MOŚĆ

     Trzeba mieć silną domieszkę łemkowskiej krwi , by - 
podobnie jak pra–pra–dziad - Rektor UJ – Emilian 
CZYRNIAŃSKI – syn księdza unickiego , a  twórca 
polskiego słownika terminów chemicznych i nauczyciel 
dwóch najsłynniejszych obok Marii Skłodowskiej – Curie 
polskich odkrywców „ciekłego stanu tlenu” – profesorów 
Olszewskiego i Wróblewskiego , którzy – jak powiadały 
krakowskie kucharki – „skroplili powietrze” – być 
odpornym na polskie „klimaty”…Trzeba  dobrze 
„administrować” genetycznymi rezerwami <mieszanki> 
polsko-żydowskiej , by  - podobnie jak < cioteczny dziad 
> - Józef Hieronim RETINGER  - całe życie być wiernym 
idei  Wielkiej Wspólnej Europy, której znaczącym 
punktem jest szlak krakowski …Trzeba zachować zimną 
krew porywczego na pozór Polaka , by – jak matka – 
znany i ceniony za „nieomylne” diagnozy lekarz – praktyk 

– Jadwiga z DOBROWOLSKICH – pozostać <społecznikiem > nie przestając 
być…artystą…Jednym słowem: trzeba było być Stanisławem Wiktorem 
MIKLASZEWSKIM (1947- 2011)  by zaznaczyć swoją obecność na krakowskich szlakach 
codziennego bytowania…
      W piątą rocznicę Jego nagłej, niespodziewanej śmierci ( 21 kwietnia 2011 roku )  
zaryzykujmy udając się za Jego Cieniem na szlak Jego ulubionych knajpianych peregrynacji 
, które były – przez lata -  udziałem tego szanowanego Profesora krakowskiego 
Uniwersytetu Ekonomicznego, cenionego w świecie specjalisty , który dobrze rozumiejąc 
nieznane w Polsce słowo „negocjacja” troszczył się zarówno o naszą z sąsiadami 
„integrację” , a poprzez właściwe rozumienie terminu „Wspólna Europa” (  i jako „jedność” 
i jako „różnorodność” ) , dowodził , że nie trudno być „Europejczykiem” pozostając cały 
czas  najprawdziwszym z „prawdziwych Polaków”…
      Ważnym punktem startowym do każdej  a k c j i  P r o f e s o r a   było … J e g o     r o d z i n 
n e   g n i a z d o , czyli  kamienica nr 8 przy krakowskiej ulicy Studenckiej  ,w PRL-u 
przezwanej imieniem „gen. Karola Świerczewskiego” – komunisty i hiszpańskiego 
komunarda z roku 1936 , który podobno dlatego „kulom się nie kłaniał” , bo <  ganiał > po  
pierwszej linii okopów po…pijanemu , a którego – podobno – jak dowodził pisarz i historyk  
-  Jan Gerhardt – Świerczewskiego  <załatwiło> - w końcu -  sowieckie NKWD w czasie 
walk KBW ( specjalnej formacji WP ) z oddziałami UPA  . W kamienicy przy Studenckiej  
(Świerczewskiego) 8 – narożnym  budynku  z ul. Loretańską (co oznacza sąsiedztwo z 
klasztorem i kościołem OO. Kapucynów) -  Profesor  STANISŁAW nie tylko przyszedł na 
świat , ale spędził całe swoje pracowite życie. Stąd też <wypadał> codziennie „na miasto”. 
Ważna to konstatacja , bo „Studencka” – jak sama jej nazwa wskazuje –  doprowadzała  Go 
codziennie tak samo - zresztą - jak wiedzie do dziś świeżo upieczonych akademików nie tyle 
w progi ich  budynków uniwersyteckich , < pochowanych > w zieleni sąsiadujących Plant, 
ile - kusząc  atrakcjami <zakazanych >   rozrywek – nakazuje kierunek:   prosto do…Rynku 
.Osią zaś łączącą Studencką z Rynkiem pozostaje do dziś (tu się nic nie zmieniło !)  ul. św. 
Anny z  otwierającym ją budynkiem  akademickiej świątyni pod takim samym  wezwaniem 
budynkiem projektu słynnego architekta włoskiego – Jana Marii Padovano  -   stanowiącym 
prawdziwą chlubę krakowskiego baroku . W tej to świątyni wspomniany już pra-pra-dziad   
Stanisława - profesor Czyrniański wstąpił w małżeńskie związki   z Marią von Stolzhammer   
córką - nota bene - groźnego dla Polaków ministra spraw…wewnętrznych cesarza Franz 
Józefa ) , ale i  jedną z naw bocznych zdobi do dziś konterfekt trumienny znakomitego 
uczonego  ,  Ojca Polskiej  Chemii Nowożytnej, który jako rektor krakowskiej Alma Matris 
rozpoczynał tu kolejny rok akademicki , <cenzurowany> z  austriacką dokładnością przez 
własnego…teścia , nie mogącego wybaczyć zięciowi  (podobnie zresztą : jak medykowi - 
Prezydentowi Dietlowi ) naukowej  dydaktyki po…polsku. Co  więcej przy tej to ulicy  ( św. 
Anny  ) – naprzeciwko kościoła po drugiej stronie -   mieszczą się nie tylko  gmachy 
Collegium Nowodworskiego , zagospodarowanego     przez ostatnie dziesięciolecia przez 
Wydział Medyczny Uniwersytetu ( w latach PRL-u : Akademię Medyczną )  i  Collegium 
Maius (siedziba uniwersyteckiego muzeum i katedr krakowskiej historii sztuki, 
przywrócona Krakowowi przez Karola Estreichera - juniora) ,  ale i szereg knajp 
Profesorowi Miklaszewskiemu jako  w y j ą t k o w e m u     s m a k o s z o w i  tak bliskich , jak 
restauracja < Cechowa> ( na rogu św. Anny i Jagiellońskiej , dokładnie : Jagiellońska 11) , 
mogąca się do dzisiaj pochwalić „śledziem po krakowsku” czytaj: w śmietanie i z cebulką ) , 
jadłodajnia „U Kapusty” (przezwana obecnie po włosku <Soprano> , by ostatecznie 
odstręczyć od siebie studentów )  czy bar   „Chimera” – charakteryzujący się 
<niewyczerpanym > (przez lata)  zasobem  sałatek wszelkiej maści. A przecież Prof. 

Krzysztof Miklaszewski

            ŚLADAMI WIELKICH 
czyli WĘDRÓWKI PO KRAKOWIE

fot: B. Kucharek

fot: B. Kucharek
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Stanisław Wiktor Miklaszewski - jako wytrawny smakosz - nie stronił od żadnej z dobrych 
potraw i zakąsek. Dlatego też - zapewne -  Jego codzienny <obchód> po Rynku  żadnej       
z czterech stron tego największego placu miejskiego w średniowieczno-renesansowej 
Europie  (podobnie jak hejnał z Wieży Mariackiej ) nie <zaniedbywał>: ani więc  
„Hawełki”  (Rynek Gł 34), gdzie obok borowikowej a la Antoni Hawełka podawano Mu na  
<drugie>: polędwiczki cielęce z kopytkami , ani „Loży” (Rynek Gł. 11), gdzie po 
<aktorskim> drinku  pałaszował kaczkę w żurawinie, ani „Wesela” (Rynek Gł 10) z jego 
firmowym  combrem z sarny, ukraszonym sosem z leśnych owoców ,  ani  wreszcie 
„Wentzla” (Rynek Gł 19), którego  mistrz kuchni  kusił kiedyś polędwicą argentyńską , 
podawaną na gorącym ... kamieniu
       Ulica  Studencka ma tak znakomite położenie …gastronomiczne, że szlaki                  
< profesorskich wędrówek > mogły prowadzić i biegły we wszystkich możliwych 
kierunkach od rodzinnej kamieniczki: a to przez Piłsudskiego - od „Barcelony” aż do 
„Cracovii” , a to przez Karmelicką od bardzo polskiego  „Ermitage’u „ ,gdzie w latach 
Gomułkowego kryzysu ( a więc : latach Profesorskiej młodości) ,  można było nawet „po 
znajomości” <załapać się > na  butelkę „sowietskoje igristoje” aż do meksykańskiej knajpy 
XXI wieku („Alebriche”- Karmelicka 56) , gdzie w czasie meksykańskiej kolacji 
podawano tacos o… trzech smakach… 
        Ale - jak to z najbardziej wyrafinowanymi podniebieniami bywa - wybory koneserów 
bywają z a s k a k u j ą c e. Takim wyborem - zapewne - Profesora Stanisława 
Miklaszewskiego był  b e r m u d z k i     t r ó j k ą t  Jego codziennej gastronomicznej 
wędrówki, która uzupełniała  j e g o   w o l n y   c z a s  , poświęcany Synom i Przyjaciołom ,
swojej Katedrze w krakowskim Uniwersytecie Ekonomicznym i Kołu Naukowemu 
Młodych Ekonomistów - szczególnym obiekcie pedagogicznej adoracji. Pierwszy 
podstawowy punkt startu to był adres Studencka 8 m 4 , gdzie na codziennym rodzinnym 
obiedzie Profesor Stanisław podejmował nie tylko wyróżnionych zaproszeniem niektórych 
członków własnej rodziny. Większość zaproszonych to byli prawdziwi krakowscy             
„ wyjadacze” , którym gastronomicznie i trunkowo trudno było dogodzić. Stąd też narodził 
się Profesorki  k u n s z t    d o m o w e g o     p o c z ę s t u n k u , kunszt - zresztą -  w Krakowie 
skwapliwie przez zastęp zawodowych „pieczeniarzy” wykorzystywany. 
Wykorzystywany- co warte podkreślenia - ku prawdziwej  r a d o ś c i   i    s a t y s f a k c j i  
zapraszającego,  prawdziwego  m i s t r z a      d o m o w e j   k u c h n i. Kuchnia bowiem przy 
Studenckiej 8 to była podstawa gastronomicznych wędrówek Stanisława. Boki  zaś tego 
<rozwartego> trójkąta  w ę d r ó w e k stanowiły   d w a    k r a k o w s k i e   p u n k t y. 
Pierwszy,  do którego wiodły ze Studenckiej  zarówno ulica   św. Anny , jak i Szewska , 
stanowił b a r  V i s - a - Vi s , drugi -  osiągnięcie  którego oznaczało przejście przez 
początek Karmelickiej  - b a r   RAJ (Rajska 8). Pierwszy oznaczał dyskusję przy drinku     
z elitą krakowskiej bohemy, drugi - rozważania przy sznyclu i kompocie z kumplami 
wszelkiej maści, których łączyła pasja wspólnej kontemplacji zwycięstw Wisły i porażek 
Cracovii (rzadziej zdarzało się odwrotnie) , a także ż y w i o ł recenzji  < na żywo > ( po 
konsumpcji )  kulinarnych  dokonań właścicielki <Raju> - Pani Marzenny Miszczak, która 
wraz z Panem Krzysztofem (jej życiowym partnerem) pozostała  wierną dobrej, polskiej 
domowej kuchni, której daniem firmowym stały się   k r a k o w s k i e   s z n y c l e.    
    Przypominam o tym w 5-tą rocznicę śmierci Profesora  STANISŁAWA WIKTORA, 
który te dwa zastępy swoich Prawdziwych Przyjaciół – bywalców obydwu  <biednych > 
krakowskich barów - najbardziej cenił i szanował. I o tym powinniśmy pamiętać, kiedy 
tylko - pozornie - nie ma Go wśród nas. Bo - tak naprawdę - to siedzi obok nas , i w „Zwisie”, 
i w „Raju” , i … swoim zwyczajem – przekrzykuje nas i nie daje nam dojść do słowa.
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Adam Kawa

fot. B. Kucharek

Wiersze z tomiku 
„Hora Poetica”
Wydawnictwo Antykwa,
Wydanie I,                                 
Kraków 2015-03-28

XXIV

XXIII

Ty jednak niesiesz horacjański spokój, 
śpiewną łagodność w rytmach heksametru, 
zdyszany sonet za tobą przybiegł tu        
dzisiaj o zmroku.

Tutaj Sokrates szukał duszy wzlotu,    
Heraklit ciemność wciskał w wiersza metrum, 
od lat cierpliwie pytam się sonetu,             
gdzie znajdę spokój,

dom, w którym zegar nie chodzi od roku, 
kubek gorącej herbaty co wieczór,          
oddech pachnący twą pastą do zębów, 
zwyczajny spokój.

Wiosnę przynosisz w ptakach i w zieleniach,   
a we mnie ciszy i spokoju nie ma.

Zieleń to kolor najbardziej okrutny,       
jest obietnicą co powraca z wiosną, 
nadzieją, że śmierć uda się przerosnąć         
i czas odwrócić.

Zieleń.......................................................
..................................................................
..................................................................
.......................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.......................

.................................................................

.................................................................
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Krzysztof Pasierbiewicz

fot: B. Zimowski 

Jedna z moich żon nazywana Grażką, topowa modelka 
lat siedemdziesiątych miała rzadką w tej branży cechę, 
bowiem uwielbiała dom rodzinny utrzymując go w iście 
sterylnym porządku. Pewnego roku, przed Wielkanocą, 
sama umyła okna, wyprała firanki, wytrzepała dywany, 
wypastowała podłogi i zostawiwszy mieszkanie 
odpicowane na wysoki połysk udała się w Wielki 
Czwartek do rodzinnej Łodzi, skąd miała przywieźć od 
teściów świąteczne smakołyki domowej roboty. 
Nazajutrz nadszedł Wielki Piątek, dzień, w którym od zawsze chadzałem na świąteczne 
jajko do hotelu „Pollera”. Były to spędy towarzyskie w gronie ludzi z kręgów krakowskiej 
nauki, sztuki i palestry, którą to tradycję zapoczątkowali z końcem lat sześćdziesiątych 
bliźniacy Wacek i Leszek Janiccy. W wirze żarliwych rozmów, plotek i dowcipów, ktoś 
zamówił jedną flaszkę więcej niż zwykle i bractwo zapomniało kompletnie o Świętach. 
Kelner jednak nalegał, więc w myśl starej ułańskiej zasady, że żyje się raz obwieściłem, iż 
zapraszam wszystkich do domu na wódeczkę.  Zakupiwszy w po drodze kilka flaszek 
żytniej towarzystwo opadło jak szarańcza na świeżo wysprzątane przez Grażkę mieszkanko. 
Przez szacunek dla pracy małżonki poprosiłem gości o zdjęcie obuwia, co ma kluczowe 
znaczenie dla puenty mojej opowieści. Bankiet rozwijał się z siłą huraganu, a że magnetofon 
się popsuł obecny na imprezie Andrzej Sikorowski począł podgrywać gościom na gitarze. 
Spontaniczna Zorba w wersji galicyjskiej zmieniła w mgnieniu oka wysprzątany salon w 
istny krajobraz po bitwie. Aż raptem, ogarnięty paniką przypomniałem sobie, że za pół 
godziny, pociągiem osobowym Łódź Kaliska – Kraków, wraca do domu Grażka. Zakładając 
możliwość przyjazdu milicji ustaliłem z gośćmi, że drzwi mają otwierać wyłącznie na hasło, 
pamiętam do dzisiaj „krakowska święconka”. Na peronie oblałem się zimnym potem na 
widok objuczonej jak wielbłąd małżonki, po której było widać, że jedynym, o czym marzy, 
to znaleźć w swoim wysprzątanym mieszkanku. Więc wyznałem małżonce, iż mamy w 
domu kilku miłych gości, co Grażka uznała za kretyński żarcik. Swój błąd pojęła jednak na 
klatce schodowej, kiedy z czwartego piętra dotarły do niej odgłosy bankietu. Wtenczas 
dostała jakiegoś nadludzkiego kopa i nie bacząc na prowianty im wyżej tym chyżej 
pomknęła w górę, by dotrzeć pod drzwi mieszkania, zza których dobiegały odgłosy 
szczytującej właśnie birbantki. Rozjuszona Grażka rzuciła się z pięściami na drzwi. Muzyka 
raptownie ucichła, a po dłuższej chwili, z przedpokoju dał się słyszeć, znany z „Umarłej 
Klasy” zachrypły głos Ewy Janickiej, oznajmiający bezdusznie: - PODAJ HASŁO!!! I choć 
się to wydawało nieprawdopodobne szał mojej małżonki przemienił się w rodzaj magicznej 
mocy, jaką mają ludzie potrafiący wzrokiem wyginać łyżeczki i - drzwi się otwarły. Na 
wypolerowanych meblach walały się w nieładzie butelki i szklanki, a w wyczyszczony 

Podaj Hasło! 

Klechda wielkanocna
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dywan goście wdeptali zakąski. I na domiar złego wszędzie walał się popiół, bo 
zapomniałem podać popielniczki. Grażkę wysztywniło, a goście w grobowej ciszy rzucili 
się do ucieczki. Dwóch ówczesnych docentów, obecnie profesorów jagiellońskich, nie 
bacząc na chłód przedwiośnia zwiało na bosaka, a pewien spanikowany adwokat uciekł 
założywszy buty znanego artysty o trzy numery za małe, odkrywszy pomyłkę dopiero pod 
domem, gdy sobie obtarł stopy aż do żywej kości. Co było dalej??? Mogę tylko powiedzieć, 
że do dziś czuję zapach parafiny, gdy następnego ranka, zanim Grażka wstała, walcząc z 
namolnym pawiem, czołgałem się po dywanie z gorącym żelazkiem i Gazetą Krakowską w 
ręku próbując wywabić z persa wosk z bankietowych świeczek. Grażka przez dwa dni 
milczała, a gdy wreszcie zmiękła, gdy spytałem debilnie czy mnie jeszcze kocha rozbeczała 
się i wydusiła przez ściśnięte gardło: – Wiesz przecież, że cię kocham kretynie, ale jak już 
musiałeś sprowadzić do domu tę krakowską hołotę, to mogłeś, kurwa, chociaż dywany 
pozwijać. Wtedy ją przytuliłem i tak już zostało aż pogasły światła.

       Międzynarodowy Dzień Romów  – został ustanowiony w rocznicę               
I Światowego Kongresu Romów, który odbył się 8 kwietnia 1971 r. w Orpington koło 
Londynu. Święto zostało ustanowione na IV Kongresie Międzynarodowego Związku 
Romów (International Romani Union, IRU) w Jadwisinie koło Serocka w 1990 r. Kongres 
odbył się pod patronatem UNESCO. 8 kwietnia jako dzień szczególny dla Romów jest 
uznany przez większość grup romskich, a także organizacje międzynarodowe, w tym m. in. 
przez Radę Europy, Organizację Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie oraz Komisję 
Europejską. Obchody Światowego Dnia Romów są okazją do poszerzenia wiedzy o 
społeczności romskiej, jej zwyczajach, tradycjach i kulturze oraz poznania współczesnych 
problemów. Dążenie do ustanowienia symboli narodowych i symbolicznych dat (również 
takich jak 2 sierpnia 1944 r.) świadczy o potrzebie jednoczenia grup romskich. Fragment 
preambuły Karty Światowego Komitetu Romów (International Romani Union): My naród 
Romów, Członkowie Romani Union, jesteśmy zdecydowani bronić przyszłości pokoleń 
Romów przed narodowym zagrożeniem i nienawiścią, które wiele razy za naszego życia 
sprowadziły na Romów niewypowiedziane cierpienia, nędzę oraz wojenne ludobójstwo i 
pokładać wiarę w podstawowe prawa człowieka, honor i wartość ludzkiego życia, szacunek 
dla różnorodności, równe prawa dla mężczyzn, kobiet, dzieci oraz małych i wielkich 
narodów.

(8 kwietnia)

    Na I Światowym Kongresie Romów, 
zorganizowanym 8 kwietnia 1971 r. w Orpington 
koło Londynu przyjęto symbole romskie: hymn 
„Gelem, Gelem” oraz flagę.
Flaga jest niebiesko – zielona, z głównym motywem    
w postaci czerwonego koła, symbolizującego 
indyjską czakrę o 16 promieniach. Zieleń 
symbolizuje ziemię, po której wędrowali, a także 
związek Romów z naturą. Kolor niebieski to 
odniesienie do duchowości, nieba i wolności.

ROMOWIE

źródło - romopedia

Flaga Narodu Romskiego 
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Poza ZVIS’em:
Wystawa ze zbiorów Andrzeja Matusiaka -

 „POCZTA W OKRESIE I WOJNY ŚWIATOWEJ”
Klub Garnizonowy, ul. Zyblikiewicza 1

otwarcie: 15. 04. 2016, godz. 17
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fot: L. Pizło

Z CYKLU „TWARZE KRAKOWSKIEGO JAZZU”:

Jacek Mazur
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Kultura zwana wyższą wymaga, iż każde większe miasto powinno posiadać swojego Franca 
Fiszera.
Kraków na szczęście - jak zwykle - należy do Narodów Wybranych: istnieje w nim przecież 
Antek Potoczek
Oczywiście nietaktem jest porównywać krakowskiego F. Fiszera z Warszawskim, chociaż 
ten nie urodził się w stolicy ale w 1860 roku w majątku Ławy.
Edukację odbierał w Łomży i Warszawie, a następnie studiował filozofię w Lipsku, ale 
studiów nie skończył.
W latach 80. XIX wieku Fiszer przeniósł się do Warszawy, gdzie stał się bywalcem 
najbardziej znanych wówczas warszawskich kawiarni, restauracji i kabaretów. Z czasem 
został znaną postacią życia towarzyskiego stolicy; był zaprzyjaźniony z większością 
najbardziej znanych polskich pisarzy, poetów, artystów i polityków. Znany był ze swoich 
egzystencjalnych monologów i anegdot. W okresie międzywojennym Fiszer stał się 
najbardziej znaną postacią warszawskiej śmietanki towarzyskiej, ozdobą niezliczonych 
balów i rautów.
Najczęściej był widywany w Udziałowej, Ziemiańskiej, IPS, Oazie, Astorii, u Simona, 
Wróbla, czy u Bliklego.
Wśród najbliższych przyjaciół Fiszera byli Bolesław Leśmian (sądzi się, że to Fiszer 
stworzył jego pseudonim artystyczny), Stefan Żeromski, Władysław Reymont, 
Skamandryci: Antoni Słonimski i Julian Tuwim, Jan Lechoń, Zenon Przesmycki, Artur 
Rubinstein oraz Antoni Lange. Chociaż Fiszer sam nie wydał żadnej książki, jego osoba 

Potwory zwisowskie 
podpatrzone przez Romana Wysogląda

( 18 )

Krakowski Franc Fiszer majestatycznym krokiem 

zmierza w kierunku Zwisu.

Franciszek Fiszer Antoni Potoczek
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pojawia się w niemal każdym ze wspomnień polskich artystów okresu międzywojennego.
„ Krakowski” Franc Fiszer urodził się w Starym Sączu, ale z tak zwanym biegiem czasu stał 
się bardziej „ krakusem” niż niejeden „kleparski” drobnomieszczanin.
  Nie wiem dlaczego, ale kiedy myślę o „warszawskim” Fiszerze przychodzi mi na myśl 
Antek Potoczek. Prawie taka sama postura, nieprawdopodobne, czasami ocierające się o 
złośliwość poczucie humoru  i  jak stoliczny oryginał wie wszystko i na każdy temat.
Różni ich jedynie fakt, iż F. Fiszer większość życia przesiedział w knajpach, a Antek           
w Żaczku. 
Ale w gruncie rzeczy co za różnica, gdy zabawa była przednia, stół zastawiony a dyskusje 
dotyczyły wielkich spraw egzystencjonalnych a nie przedstawiciel której partii zostanie 
władzą w przysłowiowym Pcimiu.
Antek - uroczy birbant i biesiadnik - chociaż w życiu nie widziałem by coś zjadł - jak to się 
ładnie mówi - na mieście.
Niestety nie ma już Adrii, Ziemiańskiej etc, więc Antkowi pozostaje Zwis, czasami Gruszka. 
Ale nie ma na co narzekać, zawsze możemy pojechać do Baru Dworcowego                        
w prześlicznych Koluszkach, bądź do zajazdu pod Alwernią.
Pisząc o Antonim Potoczku kręci mi się przysłowiowa łza w oku. Ilu w Krakowie jest 
jeszcze „oryginałów” w jak najlepszym rozumieniu tego słowa? Kilku. Ale kogo                  
z mieszkańców naszego ukochanego grajdołka to obchodzi. NIKOGO, no, może poza 
rodziną i najbliższymi przyjaciółmi. Niewiele jak na prawie milion mieszkańców.
Tyle historii i narzekania, czas na biografię Antoniego Potoczka - Franca Fiszera „ naszych 
czasów”, gdyż Pan Antoni posiada wszystkie cechy i zalety by zostać uwieczniony po wsze 
czasy. Przynajmniej jak jego Wielki poprzednik.

Z kroniki żałobnej:

Zasłużony animator jazzu, krytyk i publicysta zmarł 
24 lutego w Krakowie. Miał 68 lat.

Grzegorz Tusiewicz był jedną z najbardziej znanych 
postaci jazzowej sceny Krakowa. Publicysta              
i krytyk, fotografik, także didżej, pozostawił po 
sobie bezcenną książkę „Krakowski Jazz-Club 
Helicon” oraz liczne artykuły, wywiady, recenzje      
i fotografie publikowane m.in. w JAZZ FORUM. 
Członek i działacz Polskiego Stowarzyszenia 
Jazzowego, przyjaciel muzyków, wspaniały, 
życzliwy i zawsze pogodny człowiek. Pozostawił żonę 
Małgorzatę i córkę Anię.

Grzegorz Tusiewicz

fot: A. Głuc
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Jan Nowicki

fot: B. Kucharek

MOŻESZ
Gdzie oczy - poniosą. 
Gdzie zachody - złocą. 
Uciekaj od siebie 
Gdzie nie będziesz sam.

Wokół ciebie - mrok. 
Otacza cię - żal? 
Czujesz - minąt rok, 
W czerwcu umrze maj!

Uciekaj od siebie. 
W sto koni! W ten czas, 
Co ci jeszcze został. 
Nie jesteś - bez szans.
            Uciekaj, uciekaj, uciekaj.
            TAM! 
Gdzie czeka cię dom. 
Kryty słomą - dach. 
Pusty pokój. Kąt. 
W kącie prosty - ZNAK.
           Uciekaj, uciekaj, uciekaj,
           TAM!

„I pozostałem dla siebie owym miejscem 
nieszczęsnym, w którym nie mogłem 
przebywać i z którego nie mogłem uciec”

ROZMOWY Z AUGUSTYNEM
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JUŻ Z NAMI:

Róża Dominik, Ania Karez, Julka Dyga, Renata Dubiel, , Roman Wysogląd, Iwona Siwek-Front, Danuta Czesław Robotycki

 Andrzej Warchał,  Stanisław Stabro, , Andrzej Warzecha,  Jan Andrzej Nowicki „Viking” Krzysztof Tyszkiewicz,  Adam 

Ziemianin, Aleksander Rozenfeld,  Andrzej Sikorowski, Jacek Lubart-Krzysica, Jan Nowicki, Leszek Wiesław Siekierski,
Pizło,  Jerzy Michał Czarnecki, Aleksander Jasicki, H. Tomasz Kaiser, Wojciech Gawłowski, Jacek Podgórski, Kazimierz 
Oćwieja, Magdalena Rychel, Dorota Kazimiera Zgałówna, Henryk Rafalski, Paweł Kozłowski, Bogusław Kucharek, Win, 
Dorota Dużyk, Mieczysława Dużyk, Marek Kawa, Wojciech Mucha, Michał Kulpa, Aurelia Mikulińska, Darek Bojda, Sta-

Wiesław Jarosz, Omar Khayya, Walery Popov, Marek Studnicki, Tomek Kałuża, Kasia Hypsher, Krzysztof „Kris” Cedro, 
Sebastian Kudas, Woytek Woyciechowski, , Marek Przybyłowicz, Roman Mucha, Zofa Daszkiewicz,  Zbigniew Żarow
Bożena Boba-Dyga, Halina Pląder, Robert Czekalski, Agnieszka Stabro, Jędrzej Cyganik, Jadwiga Grabarz, Marek Wróbel, 
Magdalena Tuszyńska, Henryk Arendarczyk, Marzena Krzyżak, Ewa Maciejczyk, Magdarius, Maro Zender, Adam „Bobs” 
Marczek, Janusz Wosiek, Roman Gustaw Woźniak, J.B.W., johny porter (ona), Andrzej Dyga, Magda Marciniak, Edward 
Biały „Wódz”, Maciej Dudek, Tomasz Kowalczyk, Ryszard Świętek „Pikuś”, Ryszard Szociński, Anna Burns Wyller, Anna 
Widlarz, Ryszard Sokołowski, Marek Wróbel, Elżbieta Żurawska-Dobrowolska, Ryszard Bochenek-Dobrowolski, M, Car -
lie, Wojciech Pestka, Józef Bator, Renata Nalepa, Justyna Sokół, Maciej Szymczak, Pan Smth, Paweł Rzegot, Marcin Her -
nas, Ewald Tomon, Gina Gurgul, Miguel Cortez, Małgorzata Łempicka-Brian, Damian, Katarzyna, Alicja, Agata Marczek, 

Mucharska, Karolina Dyga, Teresa Lange, Krzysztof J. Lesiński, Tadeusz Łukasiewicz-Tigran, Anna Witek, Pablo, Jarek 
Potocki, Mariola Frankiewicz, Robert Florczyk - celnik z Północy, Paulina Simlar (Rzepicha), Aleksandra Pędzisz, Magda 
Konopska, Iwona Chojnacka, Wiktoria Mizia, Wojciech Kwinta, Wojtek Morek, Bogdan Zimowski, Adam Kawa, Roman
Kownacki, Krzysztof Janik, Wawrzyniec Sawicki, Krzysztof Miklaszewski, Zygmunt Konieczny, Konrad Pollesch, Maciej
Dyląg, Jan Czopek, Leszek Długosz, Andrzej Szełęga, Krzysztof Pasierbiewicz, Alsana, Piotr Kędzierski, Piotr Błachut,
Tony, Andrzej Matusiak, Adam Komorowski, Bruno, Monika Kozłowska, Dorota Czarnecka,  Jerzy
Stasiewicz, Aleksander Szumański, Agnieszka Grochowicz,  Magdalena Świtek, Paweł Kozłowski

 Arleta Opioła, Anna Dziadkowiec, Maciej Serafin, Wojciech Firek, Andrzej Pacuła, Owca, Andrzej Banaś, 
Tadeusz Smolicki,  Anna Dymna, Wit Jaworski, , 
Jan Zych, Jan Wawszczyk, Antoni Wawszczyk, Marek Rosner,  Monika Dembiń-
ska, Robert Adamczak, Zbigniew Bajka, 

   

Ryszard Rodzik,

Jerzy Skarżyński,
 Kazimierz Machowina,

 Jadwiga Miklaszewska,
Wiesław Dymny, Tadeusz Śliwiak Magdalena Wiącek, Adam Kieniewicz,

Aarne Puu, Wojciech 
Mróz, Oleksa Zdzisława Zacharska, Jan Poprawa, Jerzy Antkowiak, Bogusław Maria Boba - Colin, Aleksander Andrijewskij,
ks. Adam Boniecki, Grzegorz Tyszkiewicz, Paweł J. Rogowski, Marek Wróbel, Jerzy Piątkowski, Edmund Borzemski.   

Krzysztof Litwin, 
Marian Siwek     Jerzy Harasymowicz, Marian Żyła

Piotr Skrzynecki,

Piotr Szczerski 
Bogumił Opioła,  

, Leszek Walicki, , Marian 
Satała, Andrzej Komorowski, Wojciech Włodarczyk, Jarosław Włodarczyk, Kazimierz Wiśniak, Lesław Pizło, Karina Janik,
Sara Yakoubi, Bronisław Chromy, Ika Broszkiewicz, Joanna Kulma, , Birczanin, A. Zaleski, Urszula 
Nalepa, Laco Volko, Jerzy Armata, Renata Gajos-Mangold, Andrzej Głuc, Marek Michalak, Nadusia Sitarz, Angelika
Solecka, Kazimierz Madej, Rafał Dominik, Joanna Łapuszek, Krystyna Styrna-Bartkowicz, Anna Szałapak, Konrad Masty-
ło, Zbigniew Paleta, Jan Kanty Pawluśkiewicz, Leon Pawlik, Franciszek Serwatka, , Ludwik Stomma, Wa-
cław Krupiński, Jacek Stokłosa, Jacek Szmuc, Barbara Kruk - Solecka, Franciszek Muła, Ignacy Fiut,
 Maria Baster-Grząślewicz, Kazimierz Pastuszczak, Ela Gawin, Zbigniew Raj, Stanisław Staniewski, Tadeusz Pietuch,  
Andrzej Makuch, Olgierd Jędrzejczyk, Joanna Solska, Andrzej Domagalski, Leszek Kwiatkowski, 

      

..a Ty?..dołącz..czekamy ☺...

nisław Franczak, Jerzy Dębina, , Joanna „Malgwen” Mielniczek, Witold Banach, Edward Michalik, Ewa Durda „Lubelka”

Wyjechał do swojego domu w Szwajcarii. Długo - jak to on - milczał, ale jakiś czas 
potem zadzwonił telefon, zacharczał fax, z którego wylazł długi jęzor zapisany 
fragmentami rozmów ze Świętym Augustynem. Przeczytałem tekst - dla 
bezpieczeństwa na klęczkach - a potem... podniosłem się, strzepnąłem kurz z kolan 
i rozbawiony przystąpiłem do konwersacji.
Wywody Augustyna wydały mi się na tyle przystępne, że ryzyko kompromitacji 
uznałem za niewielkie. A zresztą...!
W każdym razie pogadaliśmy sobie trzy razy.


