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Vis-á-vis

             Za dużo pamiętam.

Odwiedzam w szpitalu moją mamę, staruszka ma jakieś 
krążeniowe kłopoty.
Gadamy na korytarzu,nagle pojawia się mężczyzna na 
oko rówieśnik i pyta: panie Andrzeju czy pan wie kto leży 
w sali numer 2 ? Nie mam pojęcia ja na to a on: Adam 
Musiał kojarzy pan. No jakże mam nie kojarzyć 
reprezentacyjnego obrońcę naszej ekipy futbolowej, który 
w 1974 roku zdobył z nią wicemistrzostwo świata. A że 
Adama znam osobiście,to zaraz tam zajrzałem by o zdrowie spytać.Twierdzi,że sytuacja jest 
pod kontrolą. Gdy opuszczałem lecznicę wpadłem jeszcze na swojego zięcia, który w niej  
pracuje i  grupkę  jego  koleżanek
i kolegów doktorów. Od razu poinformowałem ich jakiego to znanego sportowca mają pod 
opieką ale wywalili na mnie zdumione spojrzenia, bo nigdy o takim nie słyszeli.   Za moment 
przyszła refleksja – wszak nie było ich na świecie, gdy wspomniane mistrzostwa się 
odbywały. Ale wtedy Musiał był jeśli chodzi o renomę i popularność podobny 
współczesnym gwiazdorom.Wyobrażam sobie co by się działo na takim oddziale gdyby 
położono tam Glika, Piszczka o Lewandowskim nie wspominając. Jakże ulotna jest ludzka
pamięć, jak szybko ci wielcy i kochani przez tłumy powszednieją i odchodzą do lamusa.        
I tylko takie stare konie jak ja przechowują w mózgownicy fakty, daty, twarze.                    
Po to może żeby czasem o nich opowiedzieć.

Pozdrawiamy naszych wiernych czytelników z Jordanii

i  Stanów Zjednoczonych - Redakcja 

Czterdzieści lat minęło jak jeden dzień, choć spory co do daty otwarcia trwają. 
Niezależnie od tego łezka się w oku kręci. Kawał spędzonego tam życia, interesujące 
znajomości. Czasami chwila wytchnienia przy kawie, czasami ostra jazda po 
krawędzi. A na pewno magia miejsca, tak silna, że czy chłody i słoty czy śnieg i mróz 
bywalcy ciągną z czterech stron świata. Z Krakowa i obcych krajów. I oby tak 
zostało co najmniej przez kolejne czterdzieści lat. AD
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Adam Kawa

XVI

fot. B. Kucharek

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

XV

Jesień w jesionach jesiennieje żółto,                   
w dębach październik rozżagwił pożogę,     
Saro, przeprowadź mnie przez nocy obłęd          
i pomóż usnąć

pod rozgwieżdżonym niebem, które łuną  
gwiazd cicho smuży jakby noc grał Szopen.  
Lęk zasłuchany przycupnął nad oknem             
w gnieździe jaskółką.

Tyle mi dałaś siebie, choć tak krótko,                  
a sześćdziesiąty ósmy był złym rokiem,     
jeszcze na stacji twój szloch zdusił Szopen 
nokturnu nutą.

Jak list jaskółką jesień ci wysyłam.
We mnie od twego wyjazdu wciąż zima.

O szyby deszczu tremolo rzęsiste,                     
stroszy i czochra wiatr czupryny sosen,                   
na wierzb fujarkach jesień gra czy Szopen,               
z jesieni wyjdziesz

w nokturnu szaty otulona mgliste,                    
czyżby w muzykę ubierał cię Szopen,          
rozjaśniał w ciemnych źrenicach tęsknotę    
mazurka błyskiem.

W przytupach skocznych mazur z karczmy wybiegł, 
by w kujawiaku zawirować z płotem,              
omotać jesień w babie lato - modre                            
w oberka rytmie.

Ty przy mazurkach za Krakowem tęsknisz,         
mój Lwów zabito już w latach czterdziestych.

Do Sary
skazanej na emigrację
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fot. B. Kucharek

Jerzy Antkowiak

...jestem pierwszą panią w cyrku - 

uczyłam te pieski wszystkiego

Prawda, że brzmi niewinnie? Nieprawda, nic już nie może 
brzmieć niewinnie. Nic nie może brzmieć niewinnie, bo 
czujne, ale i bystre oko i ucho zaraz zagrzmi: do kogo pan 
znowu pijesz, panie Antułan (akcent na drugie „a"). A grzmi 
tym razem wyjątkowy, poczciwota, artysta od mebli; 
intarsji, artysta, który wie wszystko o rokoko, ale nie ma 
zielonego pojęcia co to takiego ta „Ikea”, też, a może przede 
wszystkim... coś od mebli. Rozmawiamy sobie na dziwnej „roztańczonej" (nie pomnę 
nazwy) ulicy przy Targowisku, między Komorowską a Lipową. Rozmawiamy o Historii 
Sztuki. Ja wracam z niedzielnych pruszkowskich staroci ze zdobyczą. Iwaszkiewicza „Teatr 
Polski w Warszawie 1938-1945” - 2 zł oraz winylowe szopenowskie 24 Preludia z czeskiego 
Supraphonu - 5 zł, tym razem żadnych „skorup”. Powiadam Wam drodzy Ludkowie - piękne 
te starocia pruszkowskie, a jacy zawodowcy od zbroi, porcelany, literatury i... płyt 
winylowych właśnie. Tam gdzie we wtorki i piątki cebula i buraki, w niedzielę salon, 
wprawdzie tylko w jedną ostatnią każdego miesiąca. Miejmy nadzieję, że ten piękny salon 
staroci nie polegnie w obłędzie „wygaszania” handlujących niedziel. To tyle, ja do domu 
mknę słuchać trzasków w szopenowskich preludiach, nie, nie narzekam, trzaski i szmery to 
cały urok starego patefonu i „dużej czarnej”, a znajomek z wypiekami na twarzy, na starocia, 
bo doniosłem, że „są mebelki". Kiedyś w czasach względnej normalności w temacie seks i 
okolice facet faceta pytał, kiedy ten wracał z kina „czy są momenty”, a co bardziej napalony 
nie słuchał niczego i tylko rozgorączkowany pytał - „momenty były”?, a teraz się pytamy, 
czy są mebelki. Boże kochany, co za Wersal, to chyba jakaś epoka przedlodowcowa powie 
niejeden dobrze obeznany w tych sprawach młokos. Nie wchodzę w „ten temat”, tak się 
tylko rzecz potoczyła, że z mebelkami zabrnąłem w momenciki, kto tak teraz rozmawia? 
Chyba tylko gatunek wymierający jak niżej podpisany z innym dinozaurem. Panie, jakie tam 
momenciki? Teraz dominuje w nazewnictwie seksualnym gwara żywcem przeniesiona z 
seksistowskich „anonsów” i mocnych haseł klozetowych. Tacy jesteśmy, z jednej strony 
nasz polski język plugawy, a z drugiej tabu i tu króluje przysłowiowa kołdra, która broni 
cnoty niczym twierdza w Lubece. Ten tekst z twierdzą i Lubeką pochodzi z uroczego, 
staroświecko zabawnego filmu Marysia i Napoleon, gdzie Beata Tyszkiewicz, jako madame 
Walewska broniła się przed utratą cnót niczym owa twierdza...      
No, niestety znowu się trochę rozwinąłem obok tematu, a przecież muszę wyjaśnić, 
dlaczego napotkany przypadkowo, (o czym piszę na wstępie tego felietonu) amator rokoka i 
innych uciesznych mebelków - pytał mnie kogo, tym razem pisząc to co piszę co miesiąc 
będę wyśmiewał, wyszydzał i kpił - jednym słowem do kogo będę „pił”. Jeśli chodzi o 
prawdziwe pił, to wolę naturalnie w realu i nie do kogoś, tylko z kimś, zaś „picie” do kogoś 
ma wymiar świadomego sponiewierania kogokolwiek, co prześmiewcy uwielbiają.
Tak jest, prześmiewcy to uwielbiają, bo prześmiewcy w odróżnieniu od ponuraków mają 
poczucie humoru i kpią ze swoich „ofiar” i z samych siebie. Smutna to była by każda kraina 

.
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gdyby się składała z niemal samych mrocznych, ponurych twarzy, nie broń Boże gąb (a w 
Zasadach Pisowni Polskiej Jodłowskiego i Taszyckiego cały festiwal pieszczot: gęba, gąb, 
gębusia, gędźba, gęgać i tepe i tede, ale takoż buzia: -zie, tych -zi i na finał karnawału 
mordka, -rdce) i niczego, co by, chociaż trochę przypominało, że bez poczucia humoru nie 
da się po prostu żyć. Czy ja proszę miłych czytelników do czegoś, czy do kogoś „piję”? Czy 
jak piszę burak, to „piję”, przytaczam tytuł słownika ZASADY PISOWNI to też „piję” i 
wreszcie nie morda tylko mordka, bo taki eufemizm jest w słowniku to też jak uparty osioł
„piję”?                                       
A dlaczego mój fanatyk starych mebli dostał takiej sromoty i najwyraźniej mi struchlał, 
kiedy pytał, co tym razem będzie w Głosie Pruszkowa, otóż powiedziałem, że tym razem 
będzie tytuł: CYRK POLSKI. Na to dictum lekko się pochylił, powiedział to, co powiedział 
i odszedł. Odchodząc wyglądał jak Kurnakowicz w słynnej scenie w ZAKAZANYCH 
PIOSENKACH, kiedy zapytał gazeciarza jakie tam nowiny usłyszał „Hitler spadł z 
drabiny..."                                    
I to święta prawda, taki miał być tytuł, bo się wybierałem z moim wnuczkiem Juliankiem do 
cyrku, prawdziwego małego polskiego cyrku, na trawie, gdzieś na skwerze, w Pruszkowie 
28 września, z białą watą, balonami, klaunami i pięknymi posągowymi dwugarbnymi 
wielbłądami. Tak było i tak miało być, a kiedy siadałem do maszyny, do maszyny do pisania 
i kartka była jeszcze białą, przypomniałem sobie, że mam w mojej opasłej już kopercie 
pełnej różnych mądrych i niemądrych cytatów, wypowiedzi złotych myśli, wypowiedź pani 
z cyrku z jakiegoś radiowego wywiadu. I to śmieszne zdanie jest dzisiejszym tytułem, 
zamiast dwuznacznie brzmiącego „Cyrk Polski".               
Jeśli wszystkie cyrki i do tego, jakie? Polskie, a może lepiej narodowe, i wszystkie buraki, 
wszystkie gęby z gombrowiczowskimi włącznie, wszystkie mordy, mordeczki i wątpliwej 
urody ślicznotki, jeśli ta cała menażeria będzie ciągłym „piciem” do kogoś lub czegoś, to do 
jasnej cholery przecież zwariujemy wszyscy. 
Lubię, a nawet kocham cyrk zwyczajny, taki 
właśnie jak w ostatnią sobotę w Pruszkowie, 
ja niewiele starszy od mojego wnuczka w 
1942 lub 43 byłem w cyrku pierwszy raz w 
życiu w Mińsku Mazowieckim na skwerze 
przy moście nad rzeczką Srebrna... i mam 
tamten cyrk w oczach do dzisiaj. Wszystkie 
filmy „cyrkowe” od Felliniego „La Strady" do 
Domal ika  „Zygf ryda”  w łączn i e  z  
bombas tycznym,  a le  i  p ięknym z  
dreszczykiem z Monaco i radzieckim 
wściekle politycznym filmem Aleksandrowa 
z Lubow Orłową p.t. „Cyrk” i „Trapez” z 
Lollobrigidą - wszystko to kochałem jak 
powiada Erol „miłością pierwszą”. A na 
pierwszym roku studiów we Wrocławiu w 
temacie temat dowolny namalowałem...ten 
oto zamieszczony cyrk.
Mój cyrk jest naiwny, ale miałem wtedy 18 lat 
i nieudolnie raczkowałem w sztukach 
pięknych.

.

.
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rys: J. Antkowiak



6   │vis a vis | luty    2018

Przechodź spokojnie przez hałas i pośpiech (…) 
bądź na dobrej stopie ze wszystkimi.
Te zalecenia Maxa Hermanna (Dezyderata) są 
świadomie bądź nieświadomie wytyczną w życiu 
wielu stałych bywalców Vis a Vis. Kultowego (jak 
wielu określa) pubu, z lubością nazywanego przez 
Szajbusa – Fijałkowskiego, „uroczą cukierenką VaV” 
(to określenie pewnej egzaltowanej dziennikarki), 
„miłego lokaliku” (jak czytam w pewnym kryminale 
krakowskiego autora), a dla jego stałych bywalców – 
po prostu „Zwisu”, który w końcu lutego kończy 
właśnie 40 lat.

O narodzinach pubu, jak do tego doszło, napiszę obszerniej wkrótce. Teraz jednak słów kilka 
stałego bywalca. Zaliczam się do nielicznej już grupy osobników, którzy pojawili się tu       
w  południe pewnego lutowego dnia 1978 roku. O tym, że w dawnym lokalu Centrali Rybnej 
(pamiętam jeszcze świetlny napis „Ryby”) będzie otwarta knajpka dowiedziałem się           
w pracowni Łukasza Mlosta, słynnego mistrza od szycia spodni. Powiedziała nam o tym 
chyba Pani Pękalowa (naonczas 
klientka Łukasza). Pracując wtedy w 
Ośrodku Badań Prasoznawczych nad 
„Gebethnerem” (księgarnia - Rynek 
Główny 25) miałem do nowego 
l o k a l u  n i e d a l e k o .  S p o ś r ó d  
uczestników owego słynnego 
otwarcia (elegancki kelner, dobre 
napitki i jadło), organizowanego 
przez pana Andrzeja Baranowskiego, 
który lokalem tym zawiadywał, 
zapamiętałem nieżyjącego już 
Andrzeja Warchała, Piotra Ferstera i 
Krzysia Cedro. Towarzystwo 
początkowo różne i przypadkowe 
zaczęło się krystalizować. Przychodzili co poniektórzy cinkciarze (spod banku na rogu 
Rynku i Szewskiej), artyści teatralni, naukowcy z Uniwersytetu, ale „klimat” Zwisu zaczął 
się tworzyć dopiero wtedy, kiedy zaczęli tu chodzić piwniczanie, którzy odeszli z 
„Kolorowej”, zdaje się z powodu prowadzonego tam remontu. Po  jakimś czasie lokal 
przejął PSS, a w jego imieniu Pani Solecka (to wówczas pojawiły się dwie słynne kelnerki – 
Panie: Krysia Miłek i Zosia Żak), która później zaczęła prowadzić lokal na własny rachunek 
(dzisiaj na jej miejscu jest syn Bogdan). Jedną z cech  charakterystycznych tego lokalu była i 

VIS á VIS

fot. B. Kucharek

Zbigniew Bajka

fot: W. Morek
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jest  „wygódka w sieni”, czyli toaleta obok tylnego wyjścia ze „sklepu z policjantami” (czyli 
komisariatu rynkowego).  Pani Krysia informowała obcokrajowców o lokalizacji tego 
przybytku czasem nawet          w czterech językach na raz. Nieważne, czy był to Anglik, czy 
Niemiec, padała informacja ”toilet  outsajd,  hir  ki”, z dodatkiem „trzeba  links,  grej  dor”. 
Piwniczanie – z Piotrem Skrzyneckim, unieśmiertelnionym pomnikiem, spotykali się tu 
praktycznie codziennie, tu był punkt kontaktowy, tu powstawały kolejne programy Piwnicy, 
tu artyści raczyli się także trunkami, barszczykiem i flaczkami.
Można wyróżnić kilka głównych grup bywalców Zwisu: artyści (także i dzisiaj, choć 
piwniczni mają swój zasobny i tańszy bar), jak Jan Nowicki, Leszek Długosz, bracia 
Zielińscy, Sikorowski,  dawniej Jerzy Skarżyński z małżonką, poeci i pisarze, jak 
Świetlicki, Grin, Pilch, Warzecha, Baran, Jaworski (niektórzy w swoich wierszach i 
książkach rozsławili Zwis) naukowcy (zwłaszcza z pobliskiego Uniwersytetu), artyści-
fotograficy (dzisiaj silna grupa, zaangażowana w wydawanie gazetki VaV), czy „herbowi” 
(jak Potoccy – Roman i Jarek, Nowina – Konopka, Rościszewscy itp.). W Zwisie bywali i 
bywają ludzie różnych talentów, którzy mogliby obdzielić nimi liczne grono osób. 
Jest Zwis miejscem zlotów różnej maści polskich emigrantów, z USA, Anglii, Irlandii, 
Niemiec,  Skandynawii, Australii, niektórzy z nich cały pobyt w Polsce i Krakowie 
przeznaczają na pobyt w Zwisie, jak słynny Zbysio, w swoim czasie właściciel dwóch 
dorożek w nowojorskim Central Parku. Znam warszawiaków, którzy pobyt w Krakowie 
ograniczają do siedzenia w Zwisie, tak też czyni przylatujący na weekendy do Krakowa 
pewien sympatyczny lekarz z Kaszub, przyjaciel nadredaktora B. Kucharka.
Ulubienicą stałych klientów jest przemiła mgr dziennikarstwa (Pszczółka) Madzia 
przemyślanka, wszechstronna barmanka i kelnerka, wpisana już w klimat Zwisu. Niektórzy 
bywalcy prowadzą dysputy z barmanem Markiem – poetą małoformatowym. Oboje – każde 
na swój sposób, wpisują się w klimat Zwisu, lokalu w którym można poczuć jeszcze zapach 
starego Królewskiego i Stołecznego Miasta Krakowa. 

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

Liścik z Bratysławy nr: 43

fot: N. Pazdej

„Sztuka XX wieku popadając w stadium destrukcji            

w wyniku odrzucenia dotychczasowego porządku świata 

okazałą się artystyczną drogą donikąd. Alternatywą dla 

nihilistycznego kierunku sztuki i literatury staje się powrót 

do wartości, które zapisane w Biblii stanowią fundament dla 

dziedzictwa kulturowego całej ludskości“ – to są 

prologomena do programu I.  Międzynarodowej 

konferencji naukowej Wydziału Artystycznego Uniwersytetu  Śląskiego, filii w Ciesinie, pt. 

„Motywy biblijne jako źródło inspiracji dla twórców przełomu XX i XXI wieku”, która była 

poświęcona badaniom wpływu Biblii na różne dziedziny sztuki i literatury przełomu XX i 

XXI wieku.. (...) nie jesteśmy w stanie wyprzeć się jej dziedzictwa“ – dodaje w tym samym 

wprowadzeniu do problematyki Konferencji, polska poetka Anna Świderkówna. Dla 

artystów, Biblia, jej ponadczasowe wartości, stanowiły prawie od zawsze inspirację i 

etyczny wyznacznik zachowania się w różnych kontekstach. Chociaż sekularyzacja 

współczesnego społeczeństwa nie sprzyja poszukiwaniu ponadczasowych wartości, to 

jednak tęsknota za czymś „wiecznym“, spirytualnym, mistycznym, jest aktualna. Czy 

czymś takim jest współczesna sztuka? I jak zdefiniować ową współczesną sztukę? Są to 

wszystkie te instalacje i happeningi, „które z założenia trwają nie dłużej niż czas potrzebny 

na ich zaprezentowanie? Dzieła sztuki (albo ściślej mówiąc, artystyczne wydarzenia) są 

publicznymi pokazami przemijalności rzeczy, zastępowania doświadczeniem tego, co 

doświadczane.(...)“- napisze socjolog, bowiem „Sztuka zaś swoim odwiecznym zwyczajem 

niezwłocznie daje symboliczne odbicie naszych życiowych doświadczeń – niekoniecznie  

w postaci jednoznacznego przesłania, ale poprzez formy, jakie przybiera, i środki, jakimi się 

posługuje.“ (Bauman, Z., s.124) A jednak, poszukiwanie tego wiecznego, spirytualnego, 

mistycznego lądu jest coraz bardziej aktualne, nieraz nałogowe i ...nieuchwytne. Nie raz, nie 

cel jest ważny, ale droga po której do niego zmierzamy. I jest nam obojętne czy tak się dzieje 

w muzyce, literaturze, sztuce audiowizualnej lub w malarstwie, grafice lub rzeźbie. Jest to 

proces bardzo złożony a zarazem bardzo prosty. Nie tylko proces twórczy ale również, a 

może przede wszystkim, proces odbioru, który chociaż jest pod wpływem kultury odbiorcy, 

jednak sztuka swoim językiem jak gdyby przemawiała ponad te bariery. To właśnie księga 

księg – Biblia jest przykładem pełności metafor od wieków a zarazem w każdym wieku od 

nowa próbuje dać nam namiary odpowiedzi na nasze odwieczne pytania. Z. Bauman tak o to 

pisze na ten temat: „Tak, rzeczywiście coraz częściej sięgam do biblijnych metafor. Biblijne 

przedstawienie ludzkiego doświadczenia, kondycji ludzi jako bytów skończonych, które 

zostały rzucone – zawsze tylko „do odwołania“ - w neskończoną czasoprzestrzeń, nie ma   
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w sobie równych (albo może, kształtując od wieków nasze doświadczenie, stworzyła ramy 

dla wszystkich późniejszych sposobów przedstawienia go). W porównaniu z biblijnymi, 

wszystkie inne metafory wypadają blado.“ ( Z. Bauman,  s.170).  Często sięgamy do Biblii 

wtedy, kiedy mamy problem etyczny, moralny. Szukamy odpowiedzi albo przynajmniej 

„podpowiedzi“ jak należy postępować, jak się należy zachować. Również tego typu 

problematyka ma swoje odbicie w sztuce ale również w socjologicznych rozważaniach o 

kondycji ludzkiej w konkretnych warunkach. Trzeba się zgodzić z Z. Baumanem, który 

pisze: „Jeżeli w centrum socjologicznych rozważań stawiamy etyczność  ludzkiej kondycji, 

to opowieści biblijne po wielokroć dowiodły swej niesłabnącej siły. Biblia dwukrotnie 

opowiada o pochodzeniu moralności – za każdym razem inaczej. Cała póżniejsza etyka 

filozoficzna odtwarzała jedynie i przetwarzała te dwie biblijne opowieści. Przywoływanie 

biblijnych archetypów spełnia, moim zadaniem, niezwykle pożyteczną rolę, pozwala 

bowiem wydobyć na jaw istotę całego dylematu (moralność zrodzona z niepewności kontra 

moralność zrodzona z posłuszeństwa), którego istotę trudno jest dostrzec pod grubą i gęstą 

skorupą wyszukiwanych filozoficznych dywagacji.“ (Z. Bauman,  s.171). Nic dodać nic 

ująć.

P.S. cytaty Z. Baumana są z książki: Z. Bauman, K. Tester (rozmowy) O pożytkach z 

wątpliwości, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2003, s.207

Wystawa jubileuszowa z okazji 40 - lecia kawiarni Vis á Vis



10  │vis a vis | luty    2018

Andrzej Matusiak
MÓJ DAWNY KRAKÓW 

MIASTO, LUDZIE, WYDARZENIA
na starej pocztówce i fotografii 
oraz wspomnieniach”  (66) 

fot: W. Morek

Spacerując po Plantach, szlakiem stojących tam 
pomników, trzeba też wspomnieć o dwóch pomnikach, 
które wprawdzie nie są na Plantach, ale stoją niemal w ich 
obrzeżach, a są to pomniki Aleksandra Fredry i 
kardynała Stefana Sapiehy, przedstawione na zdjęciach . 
Jest jeszcze pomnik Rejtana, oddzielony obecnie od Plant 
ulicą Basztową, ale kiedyś skwer z tym metalowym 

pomnikiem znajdował się bezpośrednio na Plantach i o nim już wcześniej pisałem w jednym 
z odcinków.                                                         
Pomnik wybitnego, najbardziej znanego polskiego komediopisarza i poety Aleksandra hr. 
Fredry(1793-1876) znanego też niektórym z bardziej frywolnej twórczości poetyckiej o 
pewnej królewnie Piczomirze, stoi przy 
ul.Szpitalnej na kwiatowym skwerku przed 
frontem Teatru im. Juliusza Słowackiego (na 
widokówce z ok. 1900r.) . Pomnik, a właściwie 
popiersie zwane kiedyś biustem, obecnie 
przypisane tylko kobietom i transwestytom, autora 
„Zemsty” i „Ślubów Panieńskich” jest dziełem 
znanego rzeźbiarza Cypriana Godebskiego (1835-
1909) i zostało odsłonięte w 1900 roku. W 1909 r. 
Teatrowi nadano imię naszego wielkiego poety 
Juliusza Słowackiego w 100-lecie jego urodzin, 
j ednak  n i e  pos t awiono  mu  pomnika ,  
pozostawiając rzeźbę nieoficjalnego pierwszego 
patrona Teatru. Chociaż byłoby ciekawie, gdyby 
na kwiatowej grządce przed wejściem do Teatru 
obok hrabiego Fredry „typowego chłopa  z  
jajami” stanął pomniczek „romantycznego” i 
podobno jak wieść niesie „kobiecego” 
Słowackiego. Zresztą i tak wielu krakowian  jak i 
turystów, przechodząc obok Teatru im. J. 
Słowackiego myśli, że stojące przed nim popiersie przedstawia jego patrona. 
Drugi pomnik, stojący przy wejściu do kościoła o.o. Franciszkanów od strony Plant, 
przedstawiający stojącą postać wielkiego Polaka i Krakowianina Kardynała Adama 
Stefana Sapiechę (1867-1951) zwanego Księciem Niezłomnym i Wielkim Jałmużnikiem, 
został odsłonięty 7 maja 1976 r. dla uczczenia 25. rocznicy jego śmierci i jest dziełem 
rzeźbiarza Augusta Zamoyskiego (1893 – 1970), który wykonał go w latach 1968-1970.
Z racji urodzenia w książęcej rodzinie Sapiehów herbu Lis (Krasiczyn), jako jedno z 
dziewięciorga dzieci księcia Leona Ludwika Sapiehy zaangażowanego niepodległościowca 
i zasłużonego polityka galicyjskiego oraz księżnej Jadwigi z Sanguszków, Adam Stefan 

.

fot: autora
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Sapieha był niejako skazany na zaangażowanie w sprawy polskie i  zrobienie kariery, w jego 
przypadku kościelnej i uzyskanie „szlifów” co najmniej biskupich. Po ukończeniu w 1886r. 
gimnazjum we Lwowie, studiował prawo na Uniwersytecie Wiedeńskim i Jagiellońskim, 
następnie teologię na uniwersytecie jezuickim w Innsbrucku, seminarium duchownym i 
Uniwersytecie Franciszkańskim we Lwowie. W 
1893 roku otrzymał święcenia kapłańskie, a w 
latach 1895-96 studiował na Papieskim 
Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie uzyskując 
doktorat z prawa kanonicznego i cywilnego. Do 
Rzymu powrócił w 1906r. obejmując prestiżowe 
stanowisko tajnego szambelana papieskiego 
papieża Piusa X, stając się nieformalnym 
ambasadorem spraw polskiego Kościoła na 
terenie zaborów przy Watykanie. Jego działalność 
zaowocowała mianowaniem go 8.11.1911 r. przez 
cesarza Franciszka Józefa I biskupem diecezji 
krakowskiej. Pius X ogłosił bullę nominacyjna 
27.11.1911r., a sakrę biskupią wręczył mu 
17.12.1911r. w Kaplicy Sykstyńskiej. W 
Krakowie od początku zaangażował się w sprawy 
jego mieszkańców, podejmując szeroką 
działalność charytatywną i tworząc w mieście 
pierwsze duszpasterstwo akademickie przy 
Kolegiacie św. Anny. W swoich poglądach był 
bezkompromisowy. I tak, nie popierał utworzenia 
w 1914r. Legionów przez Józefa Piłsudskiego uważając, że ten chce Polski „socjalistycznej i 
żydowskiej”. Sprzeciwił się w 1916r. pochowania w katedrze wawelskiej Henryka 
Sienkiewicza. Wszedł w 1919r. w konflikt z Archille Rattim nuncjuszem papieskim o 
proniemieckich sympatiach, dążącego do konkordatu Polski z Watykanem i podważającego 
prymat arcybiskupa gnieźnieńskiego jako prymasa Polski, czemu się sprzeciwiał 
wypraszając Rattiego w sierpniu 1919r. z obrad pierwszego po zaborach wspólnego zjazdu 
polskich biskupów w Gnieźnie stwierdzając, że „Kościół polski chce rozstrzygać swoje 
sprawy bez wpływów zewnętrznych”. Konflikt ten spowodował, że gdy Ratti został wybrany 
w 1922r. papieżem jako Pius XI, nie uczynił A. Sapiehy kardynałem kardynalskiego, mimo 
iż mu się to należało. Na kardynała powołał go dopiero następny papież Pius XII w 1946r. W 
1925 r. biskupstwo krakowskie zostało podniesione do rangi archidiecezji, a Sapieha  został 
pierwszym arcybiskupem metropolitą krakowskim. W 1937 r. polecił przenieść trumnę 
Józefa Piłsudskiego do krypty pod Wieżą Srebrnych Dzwonów, co wywołało ostre protesty 
społeczeństwa i konflikt z władzami, który zakończyło dopiero przeproszenie przez niego 
prezydenta I.Mościckiego. W czasie II wojny światowej faktycznie kierował Kościołem w 
Generalnym Gubernatorstwie, prowadził szeroką pomoc dla ludności polskiej jak i 
żydowskiej, zorganizował tajne seminarium duchowne do którego w 1942r. przyjął Karola 
Wojtyłę. Po 1945 r. sprzeciwiał się antykościelnym działaniom władz PRL. Zmarł 
23.07.1921r. wcześniej przekazując  3.05. 1951r. kierowanie archidiecezją, arcybiskupowi 
Eugeniuszowi Baziakowi. Został pochowany 28.07.1951r. w krypcie biskupów krakowskich 
pod ołtarzem – Konfesją Świętego Stanisława BM w katedrze wawelskiej.

fot: autora
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kiedy nie wiedzieliśmy

czym jeszcze będzie

pachniało nasze rozstanie

lawendą suszącą się na ramie obrazu

kwaśnym ogniem który przechodzi

w szeleszczący popiół

kiedy jeszcze

nie mogliśmy wiedzieć

czuliśmy

że żywioły nad naszymi głowami

nigdy nie mogłyby ułożyć się

w grę znaków

wiodącą do nieuchronnego

kiedy jeszcze

przepływały między nami

listy kolorowe jak ryby

samo przez się rozumiało

a noce zatapiały się w sobie

jak piękne epoki

kiedy nie wiedzieliśmy wiele więcej

biały świt

wszystkimi nerwami gałązek

chwytał się otwartego okna -

wpadały przedmioty

popołudnia cienkie linie

światła na skórze

nauczyłaś mnie kochania

wiosennej burzy
wielkiego słońca

nauczyłaś mnie odchodzenia

od zmysłówdo zimna alaski
rozpadu atomów

nauczyłaś mnie czekania

na wiejskim przystanku

podpisanymprzez wątpiących

wysłany

jak na antypody

bo nie ma mowy

od twej osoby

pogoda jest taka

jakaś

jak
bez pogody

lato

mi lata

bez lata

nie będzie

innego świata

idę polną drogą

to śpiewa

tylko utrata

E.S.E
.M.E.S.

WAGARY

KIEDY JESZCZE

Mateusz Moczulski

rys: I. Siwek - Front

fot. archiwum

kochać cię za wcześniejeszcze jesteś we śnieśpisz
jak
liść
okryta rosą

*  *  *
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Lesław Pizło

fot: B. Kańska - Bielak

O fotografii - 4

Jednym z moich ulubionych fotografów krakowskich 
jest Józef Kuczyński (1877 – 1952). Podziwiam 
oszczędną kompozycję Jego obrazów i mistrzowskie 
operowanie światłem. Pracował w swoim studio 
mieszczącym się w Pałacu Spiskim przy Rynku Gł.. 
Była to przeszklona altana w oficynie, dająca 
możliwość korzystania z delikatnego światła 
północnego nieba regulowana systemem zastawek i 
ekranów. Gdy tylko mógł korzystał z tego, z właściwą 
sobie maestrią, uzyskując bogatą gamę półcieni 
tworzących niesłychanie plastyczne obrazy. Wiele z nich zdobi ściany mojego mieszkania, 
gdyż mój dziadek w tym samym budynku prowadził znane w międzywojniu Gimnazjum 
im. Królowej Jadwigi i pozostawał w zażyłej znajomości z mistrzem. 
Przypuszczam, że z fotografią zetknął się bardzo wcześnie, gdyż jego stryj, prof. U.J,.Stefan 
Ludwik Kuczyński był jednym z pionierów. W 1840, a więc w rok po ogłoszeniu 

wynalazku, demonstrował swoje dagerotypy członkom 
Akademii Krakowskiej.  Józef tajniki zawodu poznawał w 
firmach J. Miena i J. Sebalda a doskonalił się w zawodzie 
podróżując od Drezna i Lipska aż po Algier. Utrzymywał 
żywe kontakty ze światem artystycznym. X. Dunikowskiemu 
posłużył jako model do jednej  z głów wawelskich, a 
Malczewski sportretował Go jako satyra w kilku swoich 
obrazach. Sam zresztą też uprawiał malarstwo, podobno nie 
najgorsze. Trzeba pamiętać, że związki fotografów, artystów 
sztuk plastycznych i naukowców były wówczas  bardzo 
żywe. W wykazach członków Krakowskiego Towarzystwa 
Fotograficznego a później Fotoklubu Polskiego roi się od 
znanych i utytułowanych nazwisk. Była to bowiem zabawa 
wymagająca dość rozległej 
i  i n t e rdyscyp l ina rne j  
wiedzy oraz  kosztowna, o 

czym wspominałem już poprzednio. Początkowo 
niektórzy niepoprawni entuzjaści prorokowali upadek 
malarstwa, które miało nie wytrzymać konkurencji z 
nowym cudownym wynalazkiem. Ale na szczęście dla 
obu dziedzin owe przedwczesne i głupkowate proroctwa 
się nie sprawdziły. Obie branże współistnieją znakomicie 
ze sobą współpracując i uzupełniając. Pisząc o trudnej 
sztuce oświetlenia przypomniało mi się zdarzenie, 
którego bohaterem był pewien mój znajomy. Otóż: 

fot. archiwum
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przychodzi doń górnik w galowym mundurze z nowo otrzymanym medalem na piersi i prosi 
o zrobienie zdjęcia. Krzysztof sfotografował go na ciemnym tle wydobywając wszystkie 
niuanse i subtelności po mistrzowsku operując światłem. Był w tym znakomity. Górnik 
przychodzi po odbiór, ogląda zdjęcie z niesmakiem na twarzy i mówi „Wiesz pan co ! Wziął 
pan 100 zł. za zdjęcie a mnie tu widać najwyżej za 40 zł.” Na to Krzysztof urażony do 
żywego w swej zawodowej ambicji ustawił delikwenta na białym tle i walnął fleszami od 
przodu. Górnik przychodzi powtórnie po odbiór i uznaniem kiwa głową.
„No widzisz pan ! Jak się pana opierdoli to pan potrafisz”.
No cóż; Vincent Van Gogh za życia sprzedał tylko jeden obraz gdyż jego dzieła nie trafiały  
w gust odbiorcy. Los artystów bywa niełatwy.

Vis-á-vis naprzeciw czego? 
Vis-á-vis Sukiennic?
Vis-á-vis Wieży Ratuszowej? 
Vis-á-vis uschłego drzewa?

A przecież to tu 
kwitnie życie kawiarniane.
Piotr S. siedzi przy swoim stoliku 
z różą codziennie inną.
I patrzy, i słucha 
i nadziwić się nie może...

Tutaj się bajka stroi w powagę 
i tu historia ma twarz kabaretu, 
tutaj radości duże i małe 
są uwerturą do koncertów.

Niesie je hejnał w skrzydłach gołębi, 
warkocze słów w wiersze zaplata... 
cuda znajome i nieznajome 
na najpiękniejszym podwórku świata.

Jerzy Michał Czarnecki

Kawiarenka Vis á Vis

*  *  *

fot: B. Zimowski 

rys: K. Cedro 

Anna Szałapak
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Miłościwie nam panujący,

 Król Władysław Łokietek - prywatnie
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Z okazji Święta Walentynkowego, wszystkim

naszym czytelniczkom, autorkom i wielbicielkom

najlepsze życzenia składa Redakcja
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Dawno, dawno temu…. Rok 1966 wrzesień w Łodzi. 
Jestem już w trzeciej klasie  Liceum Muzycznego. 
Dowiadujemy się, że jest organizowana wycieczka do 
Krakowa. Bez chwili wahania zapisuję się na nią. Od 
dawna marzyłem, by zobaczyć miasto, w którym 
zakochał się mój ojciec. Niestety ciężko chorował i 
zmarł , kiedy miałem 9 lat. Nie udało się mu przenieść do 
Krakowa. Teraz ja miałem szansę tę Jego miłość ujrzeć. Krok po kroczku zwiedzając 
Kraków, czuję jak mnie wciąga. Dostaliśmy godzinę wolnego na  zakup jakichś pamiątek. 
To była jedna z najważniejszych godzin w moim życiu!
Świta myśl. Spróbuję przenieść się do Krakowa. Stoję akurat przy klubie „Pod Jaszczurami”. 
Pomyślałem - ktoś w klubie na pewno powie mi, gdzie tu jest Liceum Muzyczne. 
Oczywiście, że wiedzieli. Opisali, jak tam dojść. To nie było daleko. Na Basztową 6 z Rynku 
niecałe 10 minut. Chwila i już jestem w szkole. Woźnej mówię ładnie dzień dobry. Pytam- 
czy jest pan dyrektor. Jest ale pani dyrektor. W sekretariacie słyszę, że może mnie przyjąć.   
W skrócie opowiedziałem kim jestem, co robię, że kocham jazz i jeśli jest taka możliwość, 
przeniósłbym się jak najszybciej do tego jazzowego miasta. I tu nagle słyszę kilka zdań, które 
jak najpiękniejsze frazy muzyczne wpadają w moje ucho. 
Proszę napisać podanie z prośbą o przeniesienie do  równoległej klasy w tym Liceum jak 
również prośbę o przyznanie miejsca w Bursie. W tym czasie dojeżdżałem 6 razy w tygodniu 
z Tomaszowa Mazowieckiego do Łodzi na zajęcia. Po dwóch tygodniach dostaję list z 
informacją, że w każdej chwili mogę przyjechać do Krakowa. Szkoła na mnie czeka jak 
również Bursa. Piękny poranek październikowy. Połowa drogi do szkoły w Łodzi już za mną. 
Przesiadka w Koluszkach. Nagle słyszę z megafonu na peronie. Pociąg z Warszawy do 
Krakowa wjeżdża na peron pierwszy. Ja biegiem do kasy. Proszę szkolny. Za chwilę już 
siedzę wygodnie w pociągu wsłuchując się w miarowy stukot kół po szynach. Zawartość 
plecaka - książki, zeszyty, nuty już dziś mi się nie przyda ale generalnie tak. Kraków wita 
mnie piękną pogodą. Czuję jakby się do mnie uśmiechał. Idę do szkoły. Przyjazne powitanie 
ze strony pani dyrektor Szkielskiej. Krótkie  formalności. Dyrektorka prowadzi mnie do 
klasy, przedstawia i życzy abym czuł się w tej szkole, jak w rodzinie. Poczułem się jak w raju. 
Jeszcze tylko ozdobny telegram do mamy, że od dzisiaj mieszkam w Krakowie i po resztę 
moich rzeczy przyjadę    w niedzielę. Cieszę się , że częściowo zrealizowałem marzenia 
mojego ojca, którego duch jest zawsze ze mną.

 Droga do raju cz. 9

 Marek Michalak 

fot: A. Matusiak

fot. B. Kucharek

c.d.n.

 „jedna godzina a tak wiele”
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  Fatum znowu nawiedziło Vis-a-Vis. Po  Leszku 
Wesołowskim, odszedł kolejny, odwieczny filar 
naszej kawiarenki – Andrzej Banaś.

  Absolwent Politechniki (wydział mechaniczny) 
przez lata pracował w „cemencie”, czyli biurze 
zajmującym się jego produkcją i eksploatacją.

  Następnie przez lata we władzach województwa małopolskiego szefował zespołowi 
zajmującymi się zamówieniami publicznymi (o Jego uczciwości świadczy fakt, iż przeżył 
cztery zmiany ekip sprawujących władzę w państwie).

 Do tego znakomity narciarz, członek klubu KKS Olsza, oraz członek GOPR. Poeta, krytyk, 
wzór szarmanckości i dawno już w Krakowie zapomnianej kultury.

  Jedyną Jego wadą było to, że opowiadał zbył długie i rozwlekłe dowcipy. Zawzięty 
rowerzysta i pielęgniarz ukochanej działki.

Miał jedno niezrealizowane marzenie, co przy Jego konsekwencji wydaje się żartem. 
Kochał Turcję. Nawet zaczął uczyć się języka tureckiego. Chciał tam kupić dom, przenieść 
się, i w przypływie szaleństwa zaprosić do siebie wszystkich bywalców Zwisu. Szkoda, że 
tego nie zrealizował.

P.S.  Do tego od 1969 roku mój kolega z grupy poetyckiej : 848.

                                                                                                       Roman Wysogląd

Dnia 14 stycznia 2018r. przeżywszy lat 79, 
po krótkiej chorobie zmarł nasz 
przyjaciel i kolega, wieloletni bywalec 
kawiarni Vis a Vis, - Andrzej Banaś 

Andrzej Banaś

Andrzej Feliks Felger

Niedawno dowiedzieliśmy się, że za granicą
zmarł jeden z wiernych bywalców Vis a Vis - 
Andrzej Feliks Felger
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Marian Siwek - EROTYKI
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Zasłyszane lewym uchem, 

     czyli kronika towarzyska:

fot: B. Zimowski 

 „Król Łokietek „  nadal unika bytności w naszym bistro. Klątwa królów?

Oglądając zdjęcie  grupy  „zvisowców”  zamieszczone na facebooku doszliśmy do 

wniosku, że albo co niektórym  zaczyna odbijać i wyczyniają jakieś gusła albo zaklinają 

rzeczywistość albo szukają natchnienia.

Grupa „zwisowców” wprowadziła wzorem króla Stasia  tzw postne kolacje piątkowe       

( w menu śledzik w śmietanie  i chlebuś żytni  ziarnisty). Podczas  kolacji usiłują 

rozwiązać ważne  dla nich tematy o znaczeniu światowym. Oto próbki  dwóch z nich:

- Kolega  wita się z siedzącymi przy stoliku podając rękę osobom, które zna. Pada  

zdanie: „Jak jednemu dałeś  (w domyśle rękę) to daj wszystkim.”

-  Pan W. zwraca się z pytaniem do pani siedzącej  przy stoliku: „Czy pani ma męża?        

I odpowiada sobie: Teraz to każdy ma męża”.

W lutym  tego roku nasza  urocza kawiarenka obchodzi 40-lecie istnienia. Wcześniej w 

tym miejscu znajdowały się: katownia UB, sklep rybny i  bistro „Vis a Vis” – ulubione 

miejsce spotkań  artystów „Piwnicy pod Baranami”. Pamiętać też należy ,że  bywalcy 

kawiarni wydają od  ponad  dziesięciu lat swoje pisemko.

 

W lutym grupa „sikorek” odlatuje do ciepłych krajów.

Wraz z nastaniem nowego roku , nasza urocza  

kawiarenka przeszła lifting.

Zjawił się też długo oczekiwany  Polski  hydraulik z  

Francji i wreszcie załatwił wstydliwy problem Zvisu.

Obywatel Waldek dostarcza okresowo słoiki z zupą krewnemu pewnego biskupa. Zupę 
gotuje ciocia ob. Waldka. 
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Jan Nowicki

fot: B. Kucharek

Kochanie wraca

Wiadomość z kartki starego kalendarza: „14 lutego. Imieniny 
Walentego, Cyryla, Lilianny i Metodego”. W nowym 
pominięto Liliannę i Walentego. Zostali tylko Cyryl i Metody, 
których Wasz diabeł litościwie przedzielił... Lilianną. Bo nie 
może być ciągle tak, że Cyryl i zaraz po nim Metody.
Romeo razem z Julią. Tristan przylepiony do Izoldy. 
Antoniusz do Kleopatry. Bonnie and Clyde. Wystarczy tych 
połączonych za życia par. Nawet nie przypuszczacie, co się z 
nimi stało po śmierci. Śmiechu warte. Romeo, wkrótce po wypłukaniu trucizny z żołądka, 
chyżo pomyka w stronę Izoldy. Tristan łakomie spogląda na Kleopatrę. Antoniusz 
grzesznymi myślami oblepia nieletnią Julię. Jedynie Bonnie i Clyde ciągle razem. 
Nierozerwalnie zlepieni żarem smoły. Za to Cyryl i Metody - rozłączeni. Żaden wynalazek 
bowiem - nawet tak doniosły jak cyrylica - nie upoważnia do tego, żeby chłop za długo 
trzymał się chłopa. Spoglądając na kartkę z datą 14 lutego, ze zdumieniem czytam: DZIEŃ 
ZAKOCHANYCH. A cóż to takiego? Po co zakochanym święto? Dlaczego dzień, nie noc? 
Przecież miłość, nawet w głupiej piosence nazywana jest „świętem ruchomym”. 
Przeżywając najdonioślejsze z wszystkich uczuć zwane miłością - ludzie nie znają ani dnia, 
ani godziny. Przypominanie o tym staje się trudną do strawienia głupotą i brakiem 
delikatności. Cudu spotkania dwóch serc nie powinno się podkreślać żadną datą. A już 
wspominanie o nim w gazetach, kalendarzach, przy pomocy piernikowych serc 
rozrzuconych na ladach tandetnych straganów staje się zwykłym nietaktem.
Żaden zakochany bowiem nie myśli (nie powinien myśleć) o konkretnej dacie. Z tej prostej 
przyczyny, że prawdziwa miłość żyje poza czasem i przestrzenią. Zakochani nie liczą 
godzin, gubią pory roku, lata, zdrowie, czasem rozum. Miłość bywa ślepa, więc jak ma 
odczytać datę 14 lutego? Miesiąca - mówiąc nawiasem - jednego z najbrzydszych.
No i ten patron z piekła rodem - WALENTY! Kto go wymyślił? Możliwe, że ktoś ważny. 
Jednak cóż z tego, skoro słyszę, jak po moim piekle latają umorusane diablęta i wrzeszczą:
Mietek - z przeterminowanych tabletek!                     
Walenty - za późno wyjęty!                          
Pomarzmy raczej o DNIU POWROTU KOCHANKA. To dopiero byłoby wydarzenie i 
radość. Miesiąc w tym wypadku nieważny. Każda data staje się piękna, gdy wraca miłość. 
Przed jej powrotem tylko długie miesiące zdyscyplinowanego zobojętnienia.
Aż do dziś, kiedy to - na przykład - prawie siedemdziesięcioletnia, przyszła pożegnać go 
przed wyjazdem do innego kraju. Po paru letnich pocałunkach wsiadł do samochodu i już 
miał odjechać, gdy wiedziony moim diabelskim (a nie Walentego) podszeptem, jeszcze raz 
spojrzał na Nią. Stała oparta o pień drzewa. W tej swojej śmiesznej, zimowej czapce. 
Poważnie patrzyła na niego. Po czym z pewnym zniecierpliwieniem wierzchem bordowej 
rękawiczki starła z policzka jedną łzę. A potem uśmiechnęła się. Uśmiechem, który             
w  m g n i e n i u  o k a  z d m u c h n ą ł  z  j e j  t w a r z y  c a ł e  d z i e s i ą t k i  l a t .
Zobaczył nagle niezwykły portret dziewczyny. O niebo piękniejszej od tej spotkanej przed 

.

.
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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, , 
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 Andrzej Banaś

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, Mateusz Moczulski

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

laty. Oprawiony w ramy pokryte wyrafinowaną patyną, spowity melancholią
i trudnym do przecenienia dystansem do życia. Stała dziewczęca, nieśmiała i wcale nie 
przepraszała za swoje siedemdziesiąt lat. Przeciwnie. Na jej twarzy dostrzegł ślady dumy i 
ogrom nadziei. Przez jedną chwilę pomyślał nagle o tym momencie, kiedy zobaczył Ją po 
raz pierwszy. A zaraz potem aktualne na nią spojrzenie ogłosił w głębi serca - w tajemnicy 
przed całym światem - największym świętem na ziemi i  na niebie.
A cała reszta głupio pomyślała, że to tylko zwykły dzień 1 grudnia. Imieniny Natalii i 
Eligiusza.


