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Niezależna Telewizja
 Vis á Vis 

fot: B. Zimowski 
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65 rocznica urodzin
32 rocznica śmierci

Jan Kaczara - 110 rocznica urodzin
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Andrzej Sikorowski

OKNO NA PLANTY (70)

fot: B. Zimowski 

Wydawca: Andrzej Dyga,
Bogusław Kucharek,

Kontakt: Półeczka Vis á Vis, andrzej.dyga@ma.krakow.pl

Skład i współpraca:
www.zvis.pl 
www

b_kucharek@interia.pl
Bogdan Zimowski www.visavis.altervista.org

Korekta: Andrzej Banaś Vis-á-vis

                       Rok Olimpijski.

          W lutym Olimpiada Zimowa w Korei Południowej, 
jeśli tylko psychopata z Północy nie postanowi jej 
podgrzać.
Jako kibic cieszę się na sportowe wydarzenie, chociaż 
naszych rodaków na najwyższych podiach trudno się 
spodziewać.
        Ale przecież kocham te emocje i towarzyszącą im 
barwną oprawę, rewię kostiumów, kosmicznego sprzętu, 
przekaz telewizyjny pozwalający lepiej obserwować zmagania  w ciepłym fotelu, niż będąc 
na miejscu wydarzeń. I jeszcze refleksja natury ogólnej o upływającym czasie i minionych 
igrzyskach oglądanych na czarnobiałym ekranie, bądź słuchanych w radio,                          
o młodzieńczych ulicznych zmaganiach na łyżwach typu „szpicówki“, czyli 
przytwierdzanych do zwykłych trzewików. Nawierzchnia mojej ulicy to był zlodowaciały 
śnieg ubity przez milicyjne radiowozy. Czekaliśmy na nie na rogu Lenartowicza                  
i Siemiradzkiego by złapać za zderzak i dowieźć się do Karmelickiej. Kiedy dostałem 
pierwsze hokejowe łyżwy i znalazłem się na prawdziwym lodowisku, miałem uczucie 
skrzydeł u ramion.
             Swoją drogą chciałbym zobaczyć obecnych mistrzów na tamtym sprzęcie, w tamtej
odzieży, bez sponsorów i splendoru spadającego na medalistów. Cóż każdy czas ma swoich 
herosów, nie zmienia się tylko natura fanów. Więc po zimie przyjdzie czekać na Mundial      
i tak dalej i dalej. Zatem szczęśliwego sportowego roku 2018.

Wszystkim naszym czytelnikom
 zdrowia, szczęścia

 i wszelkiej pomyślności 
w nadchodzącym 

Nowym Roku 2018, życzy Redakcja
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Adam Kawa

XII

fot. B. Kucharek

Adam Kawa ALCHEMIA - 
Wydawnictwo Antykwa - 
Kraków 2011 - 
druk za zgodą Autora

XI

Zmierzch gęstniał cierpki od końskiego potu, 
zamiast kumysu sonet, chanie, zamów,             
w strofę się wsnuje błysk ostrza kindżału          
i cwał obłoków.

Azja przysiadła na „Alchemii" progu,          
jest koń bez głowy i kagan Chazarów,             
na snu osełce ostrzy się pomału                       
tej wizji topór.

Snu wilkołaki wiążą sieć z półmroku,              
by z utopcami nocą ruszyć na łów,                   
to noc sierpniowa zmienia błysk kindżału        
w przeczucia topór.

Azja z Europą dłoń sobie podają,                      
a polskie serce drży jak w bruździe zając.

Jak tu zbłądziłaś, moja święta matko,                         
na pogranicze snu, delirium, jawy,                          
gdzie jak nowotwór nawet oddech dławi                        
i umrzeć łatwo.

Czyś przy goleniu, syneczku, się zaciął,                         
a przy porodzie prawieś mnie wykrwawił,            
krwią naznaczony jest twój los niełatwy                        
i smutku gwiazdą.

Twój pierwszy oddech towarzyszył wrzaskom        
tych wywożonych na śmierć wagonami,       
skamieniał strumień i ptak w słońcu zamilkł                 
i słońce zgasło.

Życie, syneczku, to jest rzecz najświętsza.
Ich śmierć z twym życiem spleciona - pamiętaj.

Pamięci 6000 Żydów wywiezionych z krakowskiego 
getta do obozów koncentracyjnych 28 października 
1942 roku. W tym dniu urodziłem się.
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fot. B. Kucharek

Jerzy Antkowiak

WHY WHITE WEDDING.

Albo FAJERWERKI

A gdzie te fajerwerki? Ano w Szkole Odzieżowej i to 
fajerwerki z przytupem i z fasonem, bo przecież każda 
Odzieżówka to przede wszystkim fasony. A teraz na 
poważnie. Szkoła „z fajerwerkami" to Technikum 
Projektowania i Stylizacji Ubioru w Sosnowcu i z tą szkołą 
mam zaszczyt współpracować już lat dwanaście. Świadomie piszę słowo SZKOŁA, chociaż 
to Technikum i Centrum Kształcenia Zawodowego, mój felieton nie jest jednak 
sprawozdaniem do bazy danych, jest emocjonalnym opisem pokazu mody, tego właśnie 
Why White Wedding, z odrobiną sentymentalnych wspomnień. A tych wspomnień jest 
oczywiście dużo więcej niż przysłowiowa odrobina, właśnie odnalazłem dwie księgi, dwa 
albumy wręczone jeszcze wtedy wesołemu staruszkowi. 2010 - piękny album, a właściwie 
księga pamięci o kolekcjach sosnowieckiej młodzieży w latach 2005 - 2015, a na zdjęciach 
prawdziwa dokumentacja atmosfery tamtych lat. 2015 - MODA ŁĄCZY POKOLENIA to 
już prawdziwy komplet naszych zmagań z modą przez całe dziesięciolecie, naszych, bo są tu 
wszyscy: młodzież, pedagodzy, dyrekcja, przyjaciele szkoły i co najważniejsze wszystkie 
kolekcje. Przyznam się, że stały sobie (pięknie zresztą wydane) obydwa albumy grzecznie 
na półce wspomnień między Diorem i Targami Poznańskimi i dawno tam nie zaglądałem. 
Sentymenty sentymentami, ale w tych dwóch fajerwerkach wspomnień jest taka 
dokumentacja, że od tego momentu ten felieton piszą za mnie te właśnie dwa albumy. To 
prawdziwy cud, że przy moim bałaganiarstwie nie zaległy gdzieś na dnie kartonów, ale 
widocznie i te księgi mądre i kolorowe i kolekcja z 26 maja, kolekcja gigant, wiedziały 
doskonale, że ten felieton napisze się niemalże sam. Dawno niczego nie pisałem w takich 
emocjach, a pamiętam jakby to było wczoraj. Pierwsza kolekcja z 2005 roku „ODYSEJA 
PZESTRZENI", po dwunastu latach kolekcja z magicznym w tytule słowem „WEDDING" 
- jak tak dalej się sprawy potoczą, to niewątpliwie dociągniemy do srebrnego wesela.
Tak, więc mam przed oczyma poczty sztandarowe mód wszelakich, młodzież co to zapewne 
już nie jest nastoletnią grupą dzierlatek i młokosów, dyskusje, rysunki, pedagodzy, 
korowody dawnych kolekcji jeszcze w wersji roboczej i to co mnie najbardziej bawi, cieszy, 
wzrusza i jest niezaprzeczalnym dowodem w sprawie: wszystkie kreacje dyrektorskie 
directrissy — Madame Elżbiety Czernik, od niemalże frywolnych po prawdziwie 
posągowe. To jest super kolekcja I! I Na wielu zdjęciach, w pracowniach przy miarach, 
projektach, tkaninach, dyskusjach z młodzieżą, czujnym i profesjonalnym okiem śledzą jak 
się sprawy mają panie, które podziwiam: Laura Holeczek, Anna Bogdziewicz i Edyta 
Gyganek oraz vice dyrektor - Monsieur Janusz Chmurzyński. I naturalnie pedagodzy 
sosnowieckiej szkoły mody i stylizacji i czegoś, czego nie ma w programie nauczania, 
uczenia młodzieży dobrych manier, o czym już teraz mało, kto pamięta i za to właśnie 
składam paniom szczególne hołdy. Wiem, co piszę, bo znam inne szkoły.
Kolekcja, pokaz, wydarzenie, rewia z błyskiem w oku z 26 maja a.d. 2017 stała się dla mnie 
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jakąś klamrą wspomnień, a że była tak niezwykła, tak prawdziwie, 
dwudziestopierwszowieczna, nagle poczułem, że ja gdzieś jestem bardzo mocno 
ubiegłowieczny. Państwo mnie znacie, jestem niepoprawnym optymistą, tylko do cholery 
trzeba coś zrobić, żeby pozbyć się tej nieszczęsnej laski, ba żeby ona jeszcze chciała być 
„nebeska". WEDDING FOR EVER - to moja nazwa, ta kolekcja po prostu spadła mi z nieba, 
ja mam w czerwcu sześćdziesięciolecie mojego Z panią Dane „weddingu" i myślę, że jakieś 
dobre duszki, jak w Śnie Nocy Letniej u Szekspira tak wymyśliły, żebym dostał od szkoły 
taki prezent. Gratulacje, brawa i wielkie dzięki i już nie mogę się doczekać, co to będzie, jaka 
kolekcja za rok? Na Boga! Tylko nie rozwodowa...                
Wesołych wakacji życzy Jerzy Antkowiak - niegrzeczny chłopiec polskiej mody, co 
oczywiście jest żartem, bo kto mnie zna wie doskonale, że uwielbiam czarny humor, a ten z 
niegrzecznym chłopcem to był chwyt reklamowy na okładkę książki. Piszę to, co piszę, ale 
ciągle mam w oczach to GRANDE FINALE pokazu w Sosnowcu. Boże kochany, 
siedemdziesiąt sześć modelek na wybiegu, to jest taka potęga, jakby VERSACE z 
ARMANIM postanowili razem zrobić wspólny pokaz. Wiadomo, że nie zrobią, bo dąsy, 
pąsy i fochy były by nie do zniesienia i dlatego trochę z duszą starego belfra mknę w stronę 
mojej modowej sosnowieckiej rodziny i to nie żadnej zastępczej tylko najprawdziwszej z 
prawdziwych. TO nie prawda, że tylko muzyka łagodzi obyczaje, moda również łagodzi, ale 
i ma taką moc, jakiej nie ma muzyka, my wszyscy, ludek modowy, gramy na jednym 
instrumencie, ubieramy człowieka, ot, co... Tylko tyle i aż tyle.

.

 25 listopada 2017 roku zmarł w wieku 87 lat nasz 
kolejny, zwisowski przyjaciel, architekt, chociaż 
urodzony poza granicami dzisiejszej Polski, 
„krakowianin” w stu procentach.

  Nie da się w kilku zdaniach opisać życia, tym 
bardziej kogoś tak niepospolitego jak pan Lech.

  Wieloletni uczestnik rocznicowych wymarszów 
„Pierwszej Kadrowej”, współzałożyciel Piwnicy 
pod Baranami, uroczy birbant, nietuzinkowy 
intelekt, poczucie humoru dalekie od zwyczajnego.

  Do tego niepospolity miłośnik płci nie wiadomo 
dlaczego potocznie zwanej „piękną”, degustator 
trunków w pewnych kręgach uznawanych za 
wyskokowe, czy …

  Niestety dalszego ciągu już nie będzie.

                                                                          RW.

Lech Wesołowski. Z Krzemieńca.
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Jeśli ktoś powie mi, że po Krakowie jeżdżą 

dorożki, to nadzieje się na mój ostracyzm i to 
bezwzględny, a może nawet agresywny (mam to po 
Tacie).  Dorożek na krakowskich ulicach dawno nie ma!
To, co nazywamy obecnie dorożką to lando, powozik czteroosobowy z podwyższeniem dla 
woźnicy. Może być zaprzęgany w czwórkę koni. W Krakowie raczej widać tylko dwa konie 
– z natury jesteśmy oszczędni. Powoziki nawet ładne, białe, a i białe konie przeważnie są do 
tychże dobrane. Tylko po co siwki mają te pióropusze na głowach – przypomina to cyrk, 
alibo karawaniarskie zwierzę. Ale cóż – ma być ładnie, no to jest „ładnie”. A ja tęsknię za 
dryndą – starą, poczciwą czarną dorożką, za taką, którą jeździł po Krakowie Mistrz 
Gałczyński.
Takiej już nie uświadczysz. Lata temu robiliśmy z Andrzejem Majem program dla 
telewizyjnej dwójki na tekstach Mistrza oparty. Dostałem zlecenie od Andrzeja (bywałem 
latami jego asystentem), aby na planie pojawiła się zwykła, taka czarna właśnie dorożka. 
Sam miałem kreować Fiakra. 
Piszę z dużej litery, bo ta przecie nazwa pochodzi od Św. Fiakriusza, który patronował 
pewnej gospodzie w Paryżu, w której to gospodzie biuro wynajmu powozów się 
znajdowało. 
I nagle widzę, że nie widzę żadnej dorożki czarnej na ulicach Miasta Naszego! Dopadam 
więc zaznajomionego woźnicę i pytam, czy czarna dorożka jest możliwa. Okazuje się, że 
jest możliwa, aliści wypożyczenie jej będzie kosztowało drożej, niż lando! A czemóż to – 
pytam. Ponieważ trzeba będzie ją wyjąć ze stodoły, umyć i przejrzeć! I właśnie w ten sposób 
lando przegrało z dorożką. A nazwa dorożka pochodzi z rosyjskiego – bojarowie na prośbę 
dzieci swych nakazywali budowę małych powozików, które poruszały się po specjalnie 
wytyczonych dróżkach wokół pałacu. 
A zatem powoziki jeździły po dróżkach, czyli pa darożkam, ot i cała tajemnica nazwy. 
A Pan Jan Kaczara przybył ze swego rodzinnego Gaju do Krakowa w siedemnastym roku 
swego życia i tu już do końca tegoż życia pozostał. Razem ze swoją dorożką nr 6, albo 13 
(źródła spierają się). I oczywiście ze swą małżonką, p. Anielą. Mieszkali na Czerwonym 
Prądniku, przy ul. Dobrego Pasterza 30. No i zaczęło się. A to Gałczyński jeździł po 
Krakowie właśnie z nim, a to do Baranów wpadał, a to w Klubie pod Gruszką przesiadywał. 
W nieodłącznym czarnym meloniku, który mnie w dzieciństwie nieco śmieszył, w dużych 
czarnych okularach, sypał anegdotami i mową wiązaną – wszak terminował u Ildefonsa.    
Ot taki obrazek – jestem na studiach, połowa lat siedemdziesiątych, wracam do domu po 
próbie, jest noc (przysięgam, po próbie, nie ze Spatifu), jestem już na ul. Łobzowskiej, przy 
której z rodzicami mieszkam, aż tu nagle nadjeżdża ta właśnie najbardziej znana dorożka 
Krakowa. Mistrz Jan zawadiacko strzela z bata i na mój widok podniesionym głosem 
recytuje: 

KACZARA – POSTAĆ MOBILNA

Rafał Jędrzejczyk

fot. B. Kucharek
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Teraz tu ma swój kąt, Iwona Siwek - Front

Ładny chłopiec i śliczna panienka,
Takich wozić to nie jest męka!

Stanąłem jak wryty, jak ten Pocztylion u Gałczyńskiego co stał jak pika, i długo jeszcze będę 
to pamiętał jako Żywej Poezji Dotknięcie…
A dorożką rzeczywiście oddalała się para młodych ludzi do siebie przytulonych. I już.           
I zniknęli w ulicy Garbarskiej. Uff! Takie spotkania tylko w Krakowie są możliwe… A może 
jechali od ulicy Lenartowicza, w której przedłużeniu, w przełączce Aleji, dorożki miały 
jeden ze swych postojów? A że postój tam był, zaświadczyć może Andrzej Sikorowski, 
którego ojciec wyprawiając rodzinę na wakacje, a mieszkając przy ul. Siemiradzkiego, 
stamtąd właśnie sprowadzał dorożkę, aby na dworzec kolejowy dojechać. 

A w Piwnicy Pan Jan Kaczara też bywał, przepasany szarfą pierwszeństwa swe 
wierszyki recytował. Nawet zdjęcie się ostało ze sceny Piwnicznej, kiedy to stoją razem ze 
Święcickim i podejrzanie oczka im się świecą… 

Najbardziej podoba mi się jednak anegdota z Klubu pod Gruszką – Mistrz Jan 
porzucił dorożkę swą wraz z koniem na postoju przed Hawełką i udał się do klubu tegoż      
w celu wysączenia herbatki, podkreślam – herbatki, gdyż na dworze jakaś taka plucha 
zimowo – wiosenna się zagnieździła. Jest wieczór. Nagle słychać telefon, który był 
zainstalowany w szatni Klubu. Po chwili szatniaż podniesionym głosem obwieszcza: - Panie 
Kaczara, telefon!  Mistrz Jan: - A kto dzwoni? Pada odpowiedź: - Koń!  
Ech, takie rzeczy tylko w Krakowie są możliwe. Po Mistrzu Janie dorożkę przejął syn jego, 
ale po zderzeniu z Wartburgiem jeździć przestał. Wartburgiem! To było nasze rodzinne 
auto…  Na szczęście Starenia mój w kolizji z dorożką nigdy nie brał udziału. Ani ja. Ale jakiś 
taki żal pozostaje. Może innym razem o tym opowiem?...
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Ladislav Volko

Liścik z Bratysławy nr: 41

fot: N. Pazdej

Święta Bożego narodzenia przed drzwiami i śniegu nie ma. 

Przynajmniej w dolinach słowackich, zielono. Ale na nartach 

pojeździć już można.  Ulubiony Chopok ze wszystkich stron 

50 cm śniegu. Štrbské Pleso 45, ale Roháče – Spálená dolina 

70, Vrátna – Chleb 60 a w Tatranskej Lomnicy 150 cm. 

Tatranská Lomnica zawsze była jak gdyby w cieniu Stareho 

Smokovca, który był centrum Vysokých Tatr. Dawnym dawno, jak mawiają Rosjanie,         

w latach 50 – tych, mieszkałem tutaj ze swoimi rodzicami, którzy pracowali w hotelarstwie   

i było to wspaniałe dzieciństwo. W ostatnim czasie Tatranská Lomnica wiedzie prim. Jeżeli 

na narty, to do Tatranskiej Lomnicy – lepsze warunki, organizacja i możliwości dla dzieci, 

młodych i starszych. I w dodatku i dla bardziej wymagających, jeżeli chodzi o kulturę lub 

zamieszkania w wysokim stylu. Oprócz przepięknego Grand hotelu Praga jest mnóstwo 

różnorodnych nowych hoteli a prym wiedzie odnowiony przeszło stuletni Hotel Lomnica    

w samym centrum. Gedeon Majunke ze Spišskej Soboty, który był architektem hotelu         

w 1894 roku, był by zadowolony z jego odnowienia. Otwarty w grudniu 2016 roku, 

rozszerzony o nową współczesną zabudowę, jest naprawdę perłą między hotelami 

podobnego typu na Słowacji. Nawiązuje do swojej wspaniałej historii. Odwiedziły go takie 

osobistości jak pierwszy prezydent, założyciel Republiki Czechosłowackiej Tomasz 

Garrigue Masaryk, premier Milan Hodža czy Edward Beneš, jeszcze jako minister spraw 

zagranicznych, ale również wspaniały czeski aktor i komik Vlasta Burian i mnóstwo 

dalszych słowackich, czeskich, węgierskich, niemieckich, polskich czy dalszych 

zagranicznych osobistości z innych krajów. Hotel ma własną galerię, która dorównuję 

swoimi zbiorami profesionalnym instytucjom. Zresztą, o tym już pisałem w niektórym z 

liścików. Dominik Skutetzky, Ladislav Mednyanszky, Jan Hála, Mária Medvecká, Martin 

Benka, Janko Alexy, Milan Laluha, Tibor Bartfay, Miloš A. Bazovský, Vincent i Ferdinand 

Hložník, Anton i Martin Djuračka, Imrich Wiener – Kráľ i mnóstwo dalszych. Każde 

nazwisko jest ozdobą historii sztuki słowackiej. A zatem w Bratysławie bardzo popularne 

targi świąteczne są eksponowane w różnych częściach starego miasta  na Hlavnom námestí, 

na Hviezdoslavovom námestí, Františkánskom námestí, Primaciálnom námestí, gdzie jest 

sztuczne lodowisko, na Dziedzińcu starego ratusza i na Námestí M. R. Štefánika. W różnych 

miejscach są do nabicia inne przedmioty, materiały, coś do jedzenia i do picia. Centrum 

targów jest Hlavné námestie, gdzie się również odbywają koncerty, wystąpienia jazzowych i 

ludowych zespołów i innych typów muzyki, czy tańca. Przychodzą znani i mniej znani 
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Galeria Vis  Vis:à
„NA KRAWĘDZI ŚWIATŁA”

Wystawa malarstwa

Anny Lewińskiej

artyści. Nastrój jest fantastyczny na całym Starym mieście. Placki ziemniaczane, pieczone 

kiełbasy, „ciganská pečienka“ – bardzo popularna z cebulą, kaczka pieczona, ryby, 

pieczywo świąteczne od wymysłu świata, kanapki, chleb ze smalcem i cebulą, jabłka na 

patyku w cukrze albo przepiszne wina słowackie, które coraz częściej zdobywają nagrody 

na międzynarodowych wystawach czy hriatô – gorący alkohol z tłuszczem, lub również 

lubiany poncz. Wino można pić również przygotowane na gorąco. Nie da rady wymienić 

wszystkich smakołyków – trzeba spróbować. Artyści ludowi mają również mnóstwo rzeczy 

do sprzedania jak również można nabyć suwenir z Bratysławy. Prawie wszędzie organizują 

“kapustnice“, co jest spotkanie przedświąteczne przy dobrym jedzeniu i winku. W Polskim 

Instytucie ma już swoją tradycję opłatek, gdzie przede wszystkim dzieci Polonii i ich 

przyjaciół, otrymują podarunki przy typowych polskich potrawach zakropionych co kto 

woli – polską wodką czy słowackim winem. J. E. pan ambasador Leszek Soczewica 

wszystkich serdecznie przywitał i życzył zdrowia, radości i spełnienia wszystkich marzeń  

w Święta jak i w Nowym Roku. Miasto jest oświetlone. ozdobione, świątecznych reklam 

masa i ludzi pędzących za zakupami, również do pobliskich miasteczek Austrii lub Węgier. 

Przedświąteczny maraton trwa...żeby można było usiąć do stołu wigilijnego, póżniej 

przywitać Nowy rok...
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Andrzej Matusiak
MÓJ DAWNY KRAKÓW 

MIASTO, LUDZIE, WYDARZENIA
na starej pocztówce i fotografii 
oraz wspomnieniach”  (65) 

fot: B. Zimowski 

fot: B. Zimowski

 Opowiadając o plantowych rzeźbach, jakie kolejno 
upiększały najpopularniejszy krakowski niby park i swoiste 
mie j sk ie  corso ,  doszed łem do  obecnego  już  
rozpoczynającego osiemnastkę XXI wieku w ciągu którego 
nasze Planty wzbogaciły się o następne rzeźbiarskie dzieła. 
Pierwszym takim obiektem powstałym na Plantach w XXI 
wieku, była odsłonięta 2.10.2006 r. fontanna – pomnik 
Fortepian Chopina (na fotografii), mająca doraźnie zastąpić 
rozebrany w 1931r. zniszczony pomnik Fryderyka Chopina. 

Awangardowa rzeźba z symbolicznymi wodnymi strunami, została wykonana przez Wandę 
Czełkowską według powstałego jeszcze 
w 1949r. projektu wybitnej rzeźbiarki, 
s c e n o g r a f k i  i  m a l a r k i  M a r i i  
Jaremy(1908-1958). Od 1929 do 1939 
roku studiowała ona rzeźbę  na 
k rakowsk ie j  ASP u  Xawerego  
Dunikowskiego. W czasie studiów, 
wspólnie m.in. z Jonaszem Sternem, 
Adamem Marczyńskim, Eugeniuszem 
Wańkiem i innymi wówczas studentami 
ASP, założyła Maria Jarema ok. 1932 
r o k u  a w a n g a r d o w ą  l e w i c o w ą  
artystyczną Grupę Krakowską, której 
kontynuacją od 1946r. była Grupa 
Młodych Plastyków, przekształcona w 1957r. w Grupę Krakowską II. Realizując swoje 
teatralne zainteresowania, założyła w 1955 r. z Tadeuszem Kantorem Teatr Cricot 2, gdzie 
projektowała scenografię, kostiumy i występowała w spektaklach. Jej braćmi byli:  Józef 
Jarema (1900-1974) znany malarz z grupy tzw. kapistów – kolorystów i Władysław Jarema 
(1896-1976) aktor i reżyser teatru lalkowego, założyciel w 1945r. z żoną Zofią krakowskiej 
„Groteski” Teatru Lalki, Maski i Aktora. Prywatnie Maria Jarema była pierwszą żoną 
znanego pisarza Kornela Filipowicza (1913-1990).Drugą rzeźbą umieszczoną w obecnym 
wieku na Plantach jest odsłonięty w dniu 12.11.2013r. pomnik wielkiego – talentem i 
obrazami, a nie wzrostem – malarza Jana Matejki (1838-1893) z okazji jego rocznic tj. 175. 
urodzin i 120. śmierci. Jest to niewątpliwie najciekawszy pomnik na Plantach (fotografia), 
którego twórcą jest prof. Jan Tutaj prorektor ASP w Krakowie. Postawiony został wśród 
drzew na miejscu po zlikwidowanym monumencie żołnierzy radzieckich. Z tego miejsca, 
wielki malarz i krakowianin patrzy z ram obrazu na „swoją” Akademię, której jako Szkole 
Sztuk Pięknych dyrektorował od początku jej wyłączenia z Instytutu Technicznego i 
usamodzielnienia w 1873 roku, aż do swojej śmierci w 1893r. Do okazałego gmachu uczelni 
powstałego za jego staraniem, szedł nauczać z pobliskiego swojego rodzinnego domu przy 
ul. Floriańskiej 41, przechodząc Bramą Floriańską obok Barbakanu i właśnie tego skwerku 
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fot: autora

gdzie dzisiaj siedzi na fotelu, uwieczniony w brązie. Aż dziw bierze, że trzeba było 120 lat, 
aby Jan Matejko doczekał się pomnika w swoim rodzinnym mieście. Widocznie krakowskie 
władze miejskie cały czas pamiętały mu, że 
24.05.1892 roku zwrócił Radzie Miejskiej 
tytuł honorowego obywatela Miasta 
Krakowa,  jako  pro tes t  p rzec iwko 
wyburzeniu pod Teatr Miejski kościoła - 
szpitala św. Ducha. Wprawdzie zaraz po 
śmierci J. Matejki, zawiązał się komitet 
budowy jego pomnika pod przewodnictwem 
Juliusza Kossaka, jednak krakowianie nie 
okazali się hojni i sprawa spełzła na niczym. 
Dopiero jak widać ,  potrzeba by ło 
„nabytego” do Krakowa z Sosnowca, prof. 
Jacka Majchrowskiego Prezydenta Miasta, 
aby J. Matejko znalazł się w Krakowie na 
pomniku. Ostatnim dziełem rzeźbiarskim jakie pojawiło się na Plantach jest  ławka z 
postaciami Stefana Banacha i Ottona Nikodyma  (na fotografii) wybitnych światowej 
sławy polskich matematyków, którą wykonał rzeźbiarz Stefan Dousa prof. Politechniki 
Krakowskiej. Odsłonięcie ławki ustawionej w alejce biegnącej od ul. Podzamcze obok 
Seminarium Duchownego, nastąpiło 14.10.2016r. dla uczczenia 100 - lecia spotkania i 
dyskusji matematycznej na Plantach w 1916 roku, dwóch wymienionych młodych 
matematyków do której włączył się zainteresowany rozmową, przechodzący obok nich dr 
Hugo Steinhaus, też matematyk. Cała trójka została w przyszłości uznanymi uczonymi 
światowej miary w matematyce XX wieku. Stefan Banach (1892-1945) początkowo 
samouk matematyki, profesor Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, twórca razem z 
Hugo Steinhausem Lwowskiej Szkoły Matematycznej i czasopisma Studia Mathematica, 
najsłynniejszy polski matematyk XX wieku, którego dokonania na stałe weszły do 
światowej matematyki. Drugi siedzący na ławeczce, Otton Marcin Nikodym (1887-1974) 
karierę matematyczną kontynuował na Uniwersytecie Warszawskim, a do światowej 
matematyki wszedł m.in. jego tzw. Zbiór Nikodyma . W 1946r. wyjechał do USA, gdzie był 
profesorem uniwersyteckim i tam zmarł. Wspomniany Hugo Steinhaus (1887-1972) 
również profesor Uniwersytetu Lwowskiego, popularyzator matematyki, po 1945r. 

wyjechał do Wrocławia jak większość 
lwowskich naukowców i pracował na 
Uniwersytecie Wrocławskim oraz w PAN. 
Jak sam mówił ,  jego największym 
osiągnięciem matematycznym by ło 
spotkanie Stefana Banacha. Znany też był 
jako człowiek dowcipny -  aforysta, o czym 
świadczy choćby to  powiedzenie :  
„Warszawiacy nie wierzą w nic, co wymyśli 
prowincja. Są ateistami, bo nie spotkali Boga 
na Marszałkowskiej”. Nic ująć, a można 
dodać, że dotyka to też tych co przenieśli się 
do Stolycy, tyle że nie przyznają się do 
ateizmu.  Gdyby poszperać w annałach, na 

Plantach można by postawić jeszcze wiele takich ławek ze sławnymi ludźmi.  

fot: autora
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Tyle liści, 
suchych liści 
pod stopami 
nam szeleści. 
Cały Kraków 
stał się rudy. 
Ładną jesień 
mamy w mieście.

Kasztan rudy 
i wiewiórka, 
i dorożkarz 
też rudawy.
Rudy jego koń 
i córka, 
co wyjeżdża 
do Warszawy.

Właśnie wiezie ją 
na dworzec 
i wesoło
strzela batem.
W bardzo dobrym 
jest humorze.
- Córko, przywieź 
coś dla taty.

Kup mi tam 
kapelusz nowy.
Dorożkarski 
kup melonik.
Elegancki!
By za pana
swego się 
nie wstydził konik.

Koń się śmieje, 
pan się śmieje 
i podkręca 
dumnie wąsa.
Tą dorożką 
wiozłem niegdyś 
Konstantego Ildefonsa!

On to lubił 
taką jesień,
a jak pięknie 
pisał o niej!
Po imieniu 
znał
(tu klnę się) 
wszystkie
dorożkarskie konie.

Trzęsie się 
płócienna buda, 
toczy się dorożka stara. 
A w dorożce 
córka ruda.
A na koźle 
Pan Kaczara.

fo
t.
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. 
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y
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Tadeusz Śliwiak

KRAKOWSKI 

DOROŻKARZ

Pod Wawelem od niedzieli chodzą anieli 
- Jacyś inni ?

Rozwichrzeni, mało w bieli 
- Tegoroczni anieli 

Lecz poza tym jak przed laty 
W gwiazdkach w złotkach 
W bombkach wstążkach 

W jedlinie

Wykrzykują, śpiewają: 
Tegoroczni my anieli 
My tak samo posłani 

By wam mówić o Nowinie 
Że się Pan narodzi i w tym roku 

Pośród nocy głębokiej w Betlejem 
Hen w szopie                                                                                        

-Trzeba żeby też się odrodził 
I tu pośród

- W ludzkich serc mroku

Pod Wawelem od niedzieli chodzą anieli 
Na Podzamczu przystaną 
GLORIA w niebo wołają 
I bez trwogi na Smoczej 

Agitują : A na ziemi niech POKÓJ 
Panuje !

Zaś na Moście Dębnickim : 
MIŁOŚĆ - to jest most ten co nie dzieli 
Ale jednych ku drugim który wiedzie

-Tłumaczą...

Żeby razem mocniej było , radośniej 
Mniej w biedzie

Z kolędą podwawelską

Leszek Długosz

Na Aniołów propagandę podwawelską 
Tę uliczną

Ktoś zawołał z Kanoniczej:

- A gdzież owo Betlejem prześliczne ?

To daleko ?

Gruchnął gołąb z krakowska 
Dorożkarski koń parsknął
- Fiakier sypnął mu owsa

I pospołu koń z gołębiem ludzkim głosem 
Tak rzekli :

- Połóż rękę na sercu
Sam docieczesz człowiecze jak daleka to droga 

I którędy szlak wiedzie 

W miasto poszli anieli 
W gwiazdkach w złotkach i w bombkach 

W jemiołowych gałązkach
- Tegoroczni, mniej w bieli

Hej z kolędą ...
Z kolędą !

( W Krakowie na Brackiej, w grudniu po południu )

fot: Szelęga 
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fot: A. Matusiak
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fot. B. Kucharek

 Droga do raju cz. 9

 Marek Michalak 

c.d.n.

       Zima, 1978/79. Gramy z JBBO koncerty w klubach 
jazzowych w Niemczech. Między innymi w Hannowerze. 
Spotykamy tam kilku kolegów z lokalnego zespołu pięknie 
opalonych.

Z rozmowy wynika, że właśnie wrócili z ciepłych krajów 
gdzie grali dwa tygodnie dla turystów z niura podróży TUI.  
Mówię, że my też tak byśmy chcieli. Nie ma sprawy. Dają mi 
kontakt do dyrektora TUI. Następnego dnia dzwonimy z 
szefem jazz klubu – okazuje się, że bardzo dobrze  się znają     
z dyrektorem. Krótka rozmowa. Jesteśmy umówieni na 
spotkanie. Okazuje się, że chętnie skorzysta z naszych usług. 
Ma konkretną propozycję. Dwa tygodnie na Grand Kanarii, 
przełom stycznia i lutego roku następnego. TUI proponuje 700MD każdemu muzykowi ale 
płaci nam podróż, daje hotel i wyżywienie  nie tylko zespołowi, także osobie towarzyszącej 
muzykowi. Grania niewiele. Dziewięć krótkich koncertów w różnych hotelach należących 
do TUI. Wracamy na święta Bożego Narodzenia do rodzin. Opowiadam w domu jaki mamy 
prezent pod choinkę. Trudno w taki prezent uwierzyć. Pokazuję wnioski o wizę hiszpańską – 
żarty na bok. Dzień przed odlotem docieramy do Hannoweru. Zima, że aż skrzypi oddech, 
ale co tam.    Od jutra przez dwa tygodnie będzie nam ciepło. Nie przypuszczaliśmy, że aż 
tak. W Hannowerze na lotnisku było  - 25 stopni Celsjusza ale na lotnisku na Grand Kanarii 
plus 40 stopni Celsjusza.           W hotelu dla każdej rodziny apartament. Widok na Atlantyk. 
Odświeżeni po podróży, przebrani za „letników” idziemy zaprzyjaźnić się z morzem. Piękna 
piaszczysta plaża. Sporo opalających się. Szukamy miejsca na rozłożenie ręczników. Głupio 
nam się rozebrać. Goście na plaży opaleni, a my białasy. Upał przyspieszył decyzję 
zrzucenia ciuchów.

Biegiem do wody. Tam nie widać naszej bladości, za to cudowny chłód Atlantyku, który 
wiele razy koił nasze przypieczenia na skórze podczas tych dwóch tygodni w raju. 

Nowy rok pełen obietnic i niewiadomych przed nami. Niestety muszę wrócić jeszcze 
do starego i odnieść się do zamieszczonej na naszych łamach notki ze słowami 
poparcia dla Księdza Bonieckiego. Czuję się bowiem w obowiązku zgłosić votum 
separatum od decyzji redakcji o jej zamieszczeniu. I nie czynię tego z powodów moich 
poglądów, które są ogólnie znane, ale by bronić apolitycznego charakteru naszego 
pisemka i zaapelować; tak jak unikamy polityki w naszych rozmowach, unikajmy jej 
tym bardziej w gazetce.  AD

„Gazetka była i pozostanie apolityczna, ale będzie zawsze bronić 
 przed niegodziwością osób, które z nami wspołtworzą pisemko”

Redakcja

Od - 25 do + 40
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Lesław Pizło

fot: B. Kańska - Bielak

Poprzednio wspomniałem, że każde zdjęcie z chwilą 
zrobienia ma jedną niepodważalną wartość. Staje się 
dokumentem historycznym i z upływem czasu ten 
walor rośnie.
Ostatnimi laty wielu ludzi zwraca się do mnie z prośbą 
o zreprodukowanie, a właściwie zrewaloryzowanie 
starych rodzinnych fotografii. Cóż się stało, że po 
latach poniewierki w pudełkach, szufladach, na 
pawlaczach nagle zaczęły zasługiwać na uwagę i 
awansowały do albumu a nawet do ozdobnej ramki by zawisnąć na ścianie salonu. Sprawił 
to czas. Ten sam upływ czasu, który najpierw skazał je na zapomnienie, teraz nadał im 
wartości. Oprócz wizerunków osób bliskich, najczęściej nieżyjących, ileż tam wiedzy o 
obyczajach i czasach minionych. O modzie, nie tylko w ubiorze, ale i urządzaniu wnętrz, 
wyglądzie ulic i całego naszego otoczenia.  Można z tych zdjęć także wyczytać jaki był 
stosunek do samej czynności fotografowania zarówno autora jak i osób uwiecznianych. 
Wszyscy podchodzili do tego z należytą powagą. Autor, dla tego, iż świadczyło to o jego 
umiejętnościach, natomiast fotografowani mieli świadomość doniosłości chwili. Jakby 
czuli że dokonuje się akt historyczny. Że po latach potomni będą tworzyć wyobrażenie         
o nich na podstawie tego zdjęcia. Przybierali więc pozy dumne, niekiedy pompatyczne, 
zawsze jednak zgodne z ich wewnętrznym wyobrażeniem o sobie. Doniosłość wydarzenia 
wymagała też odświętnego przyodziewku. Poza tym zdjęcie miało walor materialny. 
Odbitka naklejona na trwałą tekturkę z winietą zakładu, lub oprawiona w gustowne passe- 
partout z suchym stemplem firmy, nie tylko zyskiwała na estetyce, ale stawała się 
przedmiotem wartościowym. Zaś taka fotografia  opatrzona nietuzinkową dedykacją była 
cenną pamiątką.  Niekiedy zobowiązującą.
Kawaler obdarzony przez pannę takim zdjęciem był prawie uważany za epuzera.
Oczywiście, że szacunek do fotografii w minionych czasach wynikał też z tego, że nie były 
to tanie rzeczy! Hugo Wilczek reklamował  się w 1843r, że wykonuje dagerotypy już od 25 
złp. , a była to równowartość 100 kg. mięsa wołowego.  Sięgając w bliższe nam czasy do 
roku 1930 czytam na nocie kasowej wystawionej dla J. Ośw. Księżnej Sanguszkowej           
z Gumnisk, że za wywołanie filmu i 12 odbitek 6x9 zapłaciła 7.50 zł. A to było półtora  
ówczesnego dolara lub dniówka wykfalifikowanego robotnika.
Zatem apeluję. Odnośmy się do fotografii z należnym jej szacunkiem. Pamiętajmy, że jest 
nośnikiem historii i znakomitym tworzywem artystycznym. Naciskajmy spust migawki z 
rozmysłem i niech na tym się nie kończy żywot zrobionego zdjęcia. Niech będzie dla 
przyszłych cenną pamiątką i świadectwem naszego dobrego gustu i umiejętności 
kompozycyjnych.                                                                                                                          

O fotografii - 2
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To był wyjątkowy październik. Październik roku 2017. Dokładnie 50 lat temu,      
w Krakowie – rozpoczął swą wielką karierę Marek Grechuta wraz z zespołem 
Anawa. Ówcześni studenci, jesienią roku 1967, wystąpili na VI Festiwalu Piosenki 
i Piosenkarzy Studenckich w Krakowie. Za utwór oryginalny – „Tango Anawa” - 
otrzymali I nagrodę, a Marek Grechuta - jako wykonawca – nagrodę II ( w tej 
kategorii triumfowała Maryla Rodowicz piosenką pt: „ Jak Cię miły zatrzymać”, z 
r e p e r t u a r u  Te r e s y  Tu t i n a s ) .  
Krakowski sukces zapoczątkował 
długoletnią i owocną karierę solisty i 
t o w a r z y s z ą c e g o  m u  z e s p o ł u  
m u z y c z n e g o . „ B y ł a m  t e g o  
świadkiem, jako widz tamtych 
koncertów, i nie ukrywam, że od 
razu zwróci łam uwagę  na  
szczególnego wokalistę, który 
objawił się w Krakowie w roku 
1967. Pamiętam reakcję publiczności, i wrażenie, że dzieje się coś 
niecodziennego, i do tej pory niespotykanego. Tamten festiwal był 
wyjątkowy także z tego powodu, że po raz pierwszy w historii telewizja 
transmitowała Koncert Laureatów SFP. W jednej chwili Marka Grechutę 
poznała cała Polska, i nie będzie to przesadą powiedzieć, że szczerze 
pokochała. Stan ten trwa, mam wrażenie, po dziś dzień. A przecież miłość, 
czy uwielbienie publiczności są najważniejsze dla artysty. Takich zaś emocji, 
dzięki wiernym słuchaczom, nigdy memu mężowi nie brakowało.” – 
wspomina Danuta Grechuta.

Grechuta Festival jest znakiem pamięci wielkiego artysty. Festiwal 
zainaugurowała Danuta Grechuta w październiku 2007, w pierwszą 
rocznicę odejścia Marka Grechuty. To coroczny hołd składany genialnemu 
artyście, ale także przegląd najciekawszych wydarzeń z różnych dziedzin 
sztuki. Trzeba bowiem pamiętać, że Marek Grechuta był wszechstronnie 
utalentowanym artystą: poetą, kompozytorem, pianistą, wokalistą, aktorem, 
kabareciarzem, malarzem, a z wykształcenia – architektem. W czasie 
Grechuta Festival Kraków 2017 licznie zgormadzona publiczność wzięła 
udział w: spotkaniu z Danutą Grechutą (Centrum Kultury Podgórza), 

GRECHUTA FESTIVAL KRAKÓW 2017

Zdjęcie 1 archiwum rodzinne

Jakub Baran
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koncertach (Piwnica pod Baranami, Teatr Szczęście), spektaklu Krajowej 
S c e n y  K o m e d i i  
dell”Arte (Teatr Praska 
52) oraz korowodzie 
wokół Rynku Głównego. 
Na  wie lk i  f ina ł ,  w  
największej sali Centrum 
Kongresowego (ICE 
Kraków), odbyła się Gala 
Finałowa GFK2017 – 
„Tu wszystko naprawdę 
się zaczęło”. W gali – 
zakończonej owacją na 
stojąco – wystąpili soliści: 
Dawid Ogrodnik, Andrzej Lampert, Maciej Miecznikowski, Łukasz 
Jemioła, a także muzycy: Małopolska Orkiestra Kameralna pod batutą 
Joanny Natalii Ślusarczyk oraz instrumentaliści zespołu Anawa 
(akompaniującego swego czasu Markowi Grechucie) pod kierownictwem 
Pawła Piątka.

Więcej informacji o Marku Grechucie i Grechuta Festival na: 
www.grechutafestival.pl

Zdjęcie 2 autor Michał Kaszuba

W słońcu poranka barokowe okno

światłem muzyki migocze, oddycha.

Kantata Bacha unosi pod obłok

kościół wśród dębów. Lśni muzyki witraż.

W tym uniesieniu śpiewnie migotliwym

człowiek tak biedny w bogactwie swej wiary,

a wiara bywa jak dotyk pokrzywy,

gdy szukasz klucza do logiki bramy.

Pamięci Jacka Antasa

Adam Kawa
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„TAKI GENUS*”

Siedzi - patrzy
patrzy - widzi

nie zdaje
pytań wiele,
a tu świat

się miele, miele
on niewiele
taki genus.

Po co myśleć,
i rachować

po co szukać
trudu wiele,
a tu świat

się miele, miele
on w pościele
taki genus.

Klimat dobry
stół zasobny
on spokojny
łyków wiele
a tu świat

się miele, miele
on na czele
taki genus

* genus - nie mylić z geniuszem

„CZŁOWIEK”

Obszar wielki
gwiazd bez liku

luna świeci 
coś na niebie

gdzieś przeleci 
Człowiek iście 

zagubiony 
nie proszony
nie golony,
a tu karmią
go androny

że stworzony
dla mamony.
Lata biegną

On się droczy
że dziś nie wie

jutro może
że zaskoczy

Człowiek iście
zagubiony

nie publiczny
nie przekrzyczny,*

a tu karmią
go androny 

że stworzony 
dla mamony
No i wreszcie
coś na opak
tej dewiacji 

bo pozostał , bo pozostał
przy swej racji

*nie hałaśliwy 
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Bogusław Maria 

Boba - Colin
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Zasłyszane lewym uchem, 

     czyli kronika towarzyska:

fot: B. Zimowski 

Nadzieje na szybkie zamontowanie deski sedesowej w zvisowej toalecie prysły jak 
bańka mydlana. Powód ? Goście  sikają wszędzie tylko nie do muszli – szkoda deski!. 
Proponujemy przed wydaniem złotego kluczyka przeprowadzanie szybkiego szkolenia.

Po przegranym  przez polskie  piłkarki  ręczne meczu z Norweżkami do „Vis a Vis” 
przybył z kraju fiordów wysłannik  J.C. w celu  złagodzenia  fatalnych nastrojów 
kibiców. Wśród  licznych prezentów którymi obdarował najbardziej  zrozpaczonego 
kibica uwagę przyciągała fiolka prawdziwej „ciężkiej wody” do uzupełnienia zapasów 
wylanych po meczu łez.

Naszemu przyjacielowi Andrzejowi B. życzymy szybkiego powrotu do zdrowia.  
Andrzej , Andrzej trzymaj się!

W słoneczne  grudniowe  „rocznicowo-wojenne” południe przed „Vis a Vis” zebrało się  
pięciu Andrzejów (w tym dwóch od Boboli), jeden Bogdan i jeden Boguś.

„Chemia” łącząca p. Madzię z klientami jest tak wielka, że zgaduje ich myśli i realizuje

z wyprzedzeniem zamówienia.

Nasz przyjaciel z Niemiec L. wrócił po utracony bagaż.

Jak zmiany to zmiany. Zvisowy opłatek wyprzedza już o dzień opłatek Piwniczny.

Nasi przyjaciele z Kaszub  wspomogli naszą gazetkę "zastrzykiem  przyjaźni"

Wszystkim czytelnikom „ucha” życzę łagodnego zderzenia z rzeczywistością po 
świętach, oraz duuuuuuuuuuuuużo zdrowia w nadchodzącym Nowym Roku 2018.

Nasz przyjaciel z Niemiec niejaki L. po pożegnaniu  ze  

zvisową  ekipą udał się wraz z bagażami przygodną 

taksówką w kierunku lotniska  w Balicach.               

Niestety pierwsze podejście do odlotu należy zaliczyć do 

nieudanych gdyż po opłaceniu  kursu  i wyjściu z 

taksówki , ta odjechała w siną dal wraz z jego bagażami 

pozostawiając  zdumionego pana L. przed dworcem 

lotniczym.
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Jan Nowicki

fot: B. Kucharek

Jestem starym drzewem

         To już twoje ósme mieszkanie w Krakowie i kolejna 
kobieta. Błagam cię, braciszku, żeby to było ostatnie, a ona 
ostatnia - mamrocze pod nosem siostra. Hania przyjechała i 
teraz na czele kujawskiej rodziny przeprowadza mnie 
kolejny raz. Z alei Focha na ulicę Kornela Ujejskiego.
Ciągle ten sam kochany Zwierzyniec. Niby niedaleko, a 
jednak ciężko. Stare drzewo skrzypi, nie bardzo wie,          
w którą pochylić się stronę. W bezradnych rękach pęk 
obcych kluczy. Po długiej nieobecności w naszym mieście ostatnia wizyta drzewa          
w domu, gdzie długo żyło. Brudne cienie po zdjętych obrazach, resztki zdradzonych 
sprzętów bez wartości, wstydliwe świadectwa gorszych chwil - rozrzucone po kątach. 
Lęk przed tym, co ma nastąpić.
Tyle lat - mój Boże! Przyjdzie je po części wymazać z pamięci. Uwierzyć w sens 
następnych. Jeśli będą, a przecież będą. Tylko jakie?
Cezury drzewa. Słupy milowe, fakty, rocznice, pory roku - drzewa. No i daty, kolejne 
daty. Z ostatnią, tą nie zanotowaną przez najbardziej zainteresowanego. Drzewo pisało o 
nich. W listach do zmarłego przyjaciela.
W opuszczonym domu, już na zawsze pozostanie delikatna obecność Pana Piotra.      
Jego zabawna prośba pod adresem psa, żeby się... przemalował. Głośny śmiech, 
przenikliwe milczenie.
Jeśli dzisiaj jest tak, że nasze twarze i rozmowy wędrują niewidzialnie w powietrzu, to 
mam nadzieję, że - mimo upływu lat - można by garściami zagarnąć jego minioną 
obecność - myśli drzewo. Przecież ona gdzieś jest - musi być! Rozrzucona po parapetach 
okien, na stronach książek, w poszczerbionym wazonie. Teraz to wszystko trzeba tylko 
skrupulatnie pozbierać i ulepić bezszelestną różę dla milczących. Dla Pana Piotra i 
Janiny - marzy.
To jest możliwe, lecz tylko tam, gdzie zostawili niegdyś swoją obecność. A za drzwiami 
mojego nowego mieszkania pokój, w którym nie był. Może dlatego nie mogę znaleźć 
właściwego klucza?
Nowe mieszkania niosą radość drzewom młodym. Stare, wchodząc tu bez towarzystwa 
zaprzyjaźnionych duchów, cieszą się mniej. Czasem usychają.
Telefon od M. z pytaniem, co robię. Piszę felietonik. O czym? Nie mogę powiedzieć. To 
podaj chociaż tytuł. Zwłaszcza tytułu nie mogę dziś powiedzieć.
Odłożone słuchawki. Znowu zostaję sam. W czterech, pozornie moich, ścianach. 
Kupionych za wszystko, co dzisiaj mam. Czyli za bezcen. Przecież mam dach nad głową 
i jeszcze jedną nadzieję. Na co? Może na ręcznik związany w śmieszny kok nad głową 
Małgorzaty, głęboki oddech siostry dochodzący z kanapy przez nią wybranej. Może na 
tych, zmartwychwstałych dzięki moim snom, którzy rozsiądą się kiedyś w krzesłach 
mojego nowego mieszkania.
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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, 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, , Andrzej Pacuła, Owca, Andrzej Banaś, 
Tadeusz Smolicki,  Anna Dymna, Wit Jaworski, , Magdalena Wiącek, Adam Kieniewicz,
Jan Zych, Jan Wawszczyk,  Marek Rosner,  Monika Dembiń-
ska, Robert Adamczak, Zbigniew Bajka, , 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, , 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,  Joanna Solska, Andrzej Domagalski, Leszek Kwiatkowski, 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,Jacek 
Gulla, Bożena Pomian Leszczyńska, Adam Ciesielski, Marek Świerad, Ewa Celer, Wiktoria Sobczyk, Marta Śmieszek,
Marek Sosenko, Zbigniew Pancer,  Włodzimierz Jasiński, Jerzy Wieczorek, Natalia Pazdej, Grzegorz
Kozakiewicz, Marek Lasyk, .
   

Ryszard Rodzik,
 Kazimierz Machowina,

Jerzy Skarżyński,
Wiesław Dymny, Tadeusz Śliwiak

Antoni Wawszczyk,  Jadwiga Miklaszewska, Krzysztof Litwin, 
Marian Siwek     Jerzy Harasymowicz, Marian Żyła

Piotr Skrzynecki,

Piotr Szczerski 
Bogumił Opioła,  

Olgierd Jędrzejczyk,

Wojciech Firek

Anna Szałapak

Janusz Kaczorowski,
Antoni Potoczek

..a Ty?..dołącz..czekamy ☺...

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

Jan Nowicki - „ Mężczyzna i One” wydawnictwo BELLONA - 2012- druk za zgodą Autora

Jan Güntner, Marek Pacuła  , Henryk Cebula

19 grudnia 2008

 Stanisław Stabro, , Andrzej Warzecha,  Jan Andrzej Nowicki „Viking”

Jestem starym drzewem, które jednak można przesadzić. Problem nie w wieku, ale        
w odrobinie miłości, tolerancji, zdrowia i zaufania do tych, co razem ze mną w grudniu 
marzą o wiośnie. Może się bowiem okazać, że do wieczora ciągle daleko. A do pełnego 
szczęścia brakuje tego, aby z całego serca uwierzyć, że po najciemniejszej nocy dla 
wszystkich nastanie świt.
Żeby uwierzyć.


