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fot:  B. Zimowski 

Niezależna Telewizja 
Vis á Vis 

Służby miejskie wreszcie naprawiły przewróconą rzeźbę Igora 
Mitoraja w Rynku Głównym, naprzeciw kawiarni Vis á Vis.

Wiosenne porządki...

fot. B. Kucharek, W. Morek
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Andrzej Sikorowski

OKNO NA PLANTY (73)

fot: B. Zimowski 
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Wielkanoc tego roku wypada w pierwszy dzień kwietnia. 

Nie oznacza to bynajmniej, że Święta będą miały mniej 

dostojny i poważny charakter. Wystarczy, iż otaczający 

nas świat wciąż dostarcza wydarzeń jakie wprawiają      

w zdumienie i każą zastanawiać czy czasami wszystko 

nie jest jednym wielkim żartem.
A może tak było zawsze? Kiedy dziś oddaję się wspo-

minkom, to paradoksów i niedorzeczności umiem 

zacytować wiele, mimo  że  wtedy  robiły  furorę.
Kto jeszcze pamięta kolorową szybę wieszaną przed ekranem czarno-białego telewizora? 

Miała ponoć chronić przed szkodliwym promieniowaniem, dając jednocześnie namiastkę 

barwy.
Który z właścicieli „malucha“ nie nabrał się na plastikowy zaczep utrzymujący pokrywę 

silnika w pozycji półotwartej by lepiej chłodzić motor? Dlaczego będąc ludźmi wyksz-

tałconymi i w końcu z racji wieku doświadczonymi życiowo wciąż ulegamy sugestiom całej 

rzeszy pseudo-znawców wmawiającym nam kolejne diety cud, kolejne pastylki na wszyst-

ko, niby piosenki, niby filmy, niby obrazy.
Życzę Wszystkim szczęścia przy Świątecznym stole z prawdziwą szynką, prawdziwym pie-
kącym chrzanem i  najprawdziwszą babką.  Bo Prima Aprilis nie żartuje.

Prima Aprilis

Przebrnęliśmy przez ostrą zimę z dużymi stratami własnymi. Położyły się one 
cieniem na skądinąd radosnych obchodach rocznicowych. Braki w składzie 
trudno będzie uzupełnić bo rekrutów mało. Tym bardziej potrzebna nam już ta 
wiosna, co wokół i wiara w zmartwychwstanie, o której to przypominają nam 
zbliżające się Święta Wielkiej Nocy.  Alleluja i na piwo. AD
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Adam Kawa

XX

fot. B. Kucharek

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

XIX

Z takim patosem mógł tylko Beethoven               
wejść do „Alchemii" z jesienią na sznapsa,        
gorzał jesiennie w skrzypcowych wariacjach 
symfonii płomień.

Jak psa oswajał śmierć w akordach „Piątej”,          
by w dźwięku ujrzeć granice wszechświata                 
i śmierć płonęła w mollowych tonacjach           
żywym popiołem.

W C-dur inaczej. Tu jakby sam Mojżesz                  
na dekalogu budował gmach świata,                
zielenią wiosny gorzała akacja                                      
i słońca promień.

Jest jedenaste jeszcze przykazanie.
Żyj, by zostawić jak najlepszą pamięć.

Zastygł zwieszony na wargach szept modłów,    
znów Natan Spira imię Boga ujrzał,                    
przez słowo Tory wiedzie w cierniach dróżka         
do światła w Bogu.

Między słowami przestrzeń dla proroków,               
tu ogromnieje słowo Boga w ustach                             
i ziarnem wschodzi, zieleni się bruzda                         
i słowo w Bogu.

„Wielkość imienia Pana na obłoku              
chwalmy” - tak śpiewał, ten co imię ujrzał,        
przez światło Tory biegnie mroczna dróżka            
do słowa w Bogu.
Nad Kazimierzem modlitwy obłokiem                  
mąż świątobliwy z ulicy Szerokiej.

Profesorowi Bogdanowi Glińskiemu
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Kto lubił, cenił i kochał czytać niekiedy zwariowaną prozę 
Janusza Głowackiego, to wie doskonale, co po wykrzykniku 
w tytule i trzech kropkach fundował czytelnikom pan Janusz. 
A czasami bez wykrzykników, prosto z marszu i... O, właśnie 
tak. Życie jest piękne tylko w tytule filmu Roberto Benigni’ego, (w tytule tak), ale film sam 
w sobie niezwykły i nagradzany, bo i Cannes i Oscary - to jednak baśniowa wizja obozu 
koncentracyjnego była mówiąc najdelikatniej mocno kontrowersyjna. Zostawmy 
„przeszłość okrutną i złą" jak powiadają słowa piosenki. Moje hasło na 2018 - ŻYCIE JEST 
PIĘKNE - ma być antidotum na czasy takie, jakie są, a jakie są na całym świecie się wie i ich 
roztrząsanie, maglowanie i podgrzewanie to nie temat tego felietonu. Pewnie, że łatwo 
wołać „och jak pięknie” w różowych pościelach, różanych ogrodach i na błękitnych plażach 
- to potrafi każdy turysta z byle, jakiej Koziej Wólki. Widzieć uroki, kiedy są mroki (to 
przypadek, że tak mi się napisało), to może inaczej - umiejmy dostrzegać tak zwane małe 
radości, doceniać duże, za wszelka cenę nie zagubić poczucia humoru, (jak się nie ma to 
trudno), ale najważniejsze to nie zrzędzić, nie narzekać, nie stękać, nie życzyć sąsiadom 
siedmiu plag egipskich. Ba, łatwo pisać. Pewnie, że pisać łatwo, ale przyzna czytelnik, że 
stękamy wszyscy na wszystko, a proszę wierzyć, że można nie stękać, można żyć obok tego 
stękającego nurtu. Trzeba tylko chcieć. „INO NOM SIE NIE CHCE CHCIEĆ” z WESELA 
Wyspiańskiego zostawmy tam gdzie został Złoty Róg...
2018! Tak, dwa tysiące osiemnaście, z czego najbardziej podoba się mi owo „osiemnaście”, 
starsi panowie w moim wieku już bardzo pięknie, żeby nie powiedzieć malowniczo, czy 
wręcz baśniowo dziecinnieją i jeśli mimo trosk, (kto ich nie ma?) mają pogodę ducha, 
poczucie humoru i nie znają starczej zgryźliwości - to hulaj dusza.
Wesołe jest życie staruszka jak śpiewali STARSI PANOWIE, romantyczne wesołki sprzed 
lat. Bycie wesołym staruszkiem, bez natręctwa ma się rozumieć, jest warte polecenia, znam 
paru wesołków w wieku około moich słusznych latek i miło mi ich spotykać, są wśród nich i 
czytelnicy i redaktorzy naszej zacnej i też nie pierwszej młodości gazetki. Moje 
pruszkowskie felietoniki pojawiają się często w gazetce krakowskiej bohemy „Vis a vis”, 
obok Piwnicy pod Baranami (Rynek Gł. 29), przy rzeźbie Piotrusia Skrzyneckiego. To 
magiczny bar (zagrał w filmie Jerzego Stuhra „Spis cudzołożnic" według prozy Jerzego 
Pilcha), magiczna sceneria, magiczni bywalcy, o miejscu tym mówi się pieszczotliwie 
ZWIS. Tam proszę wszystkich smutasów miejscowych i zamiejscowych obowiązuje zakaz 
bycia ponurym bywalcem, ponurym smakoszem, spragnionym ponurym przechodniem. 
Pan Bogusław Kucharek - zwisowy modus vivendi, według mnie, bywalca zaledwie 
bywającego w Krakowie z okazji różnych modowych utarczek, to mój krakowski 
korespondent. Bywają tam Tuzy i pisują same Tuzy, wszyscy - przysięgam - mają 
niebiańskie poczucie humoru...

Jerzy Antkowiak

Życie jest piękne!!! i...

fot. B. Kucharek
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I pisemko też magiczne. Redagują panowie Dyga, Kucharek, and company. Na „dzień 
dobry” jest Andrzej Sikorowski i OKNO NA PLANTY, a kończy felietonem Jan Nowicki, 
zaś  w środku poeci (wiadomo Kraków) piszą i publikują wiersze, fotograficy, rysownicy, 
wspomnienia (Andrzej Matusiak MÓJ DAWNY KRAKÓW), galeria malarstwa, portretów, 
kronika towarzyska i jedyna na świecie rubryka POTWORY ZWISOWSKIE,                     
w grudniowym dobry duszek ZWISU Pani Madzia „królowa jeszcze jednego zamówienia” 
(pruszkowscy bywalcy pozdrawiają). Oto i cała wprawdzie w pigułce, poezja i magia tego 
niezwykłego miejsca NA KRAKOWSKIM RYNKU, o którym bywalcy mówią jeszcze 
bardziej pieszczotliwie „cukierenka”. Blisko Piwnicy, a w listopadzie 2017 odbył się          
w „moim” Mińsku Mazowieckim dziewiąty już Festiwal Piotra Skrzyneckiego. Artyści jak 
zawsze bawili publiczność wybornie, mnie urzekła wystawa Jana Kantego Pawluśkiewicza, 
WYSTAWA KRAKOWSKIEGO LAJKONIKA, kompozytora, malarza i nie tylko. 
Lajkoniki „boskie”, figlarne, zaczepne, lśniące, dynamiczne w ruchu i technika też dziwnie 
„lajkoniczna”. Upatrzyłem sobie finezyjnie rozwierzganego osobnika podpisanego 
„LAJKONIK PRAWDOBPODOBNIE DEMAGOGICZNY - 2013". No, no, pięknie 
Mistrzu Janie Kanty!
Czy to wszystko nie brzmi jak bajka? Warto żyć! Intensywnie, i nie marudzić, nie narzekać   
i mieć, jak śpiewał Jerzy Połomski „wciąż dwadzieścia lat”. Choćby tylko umownie              
i oczywiście nie zwariować, no, bo przecież mamy ile mamy i już...
Dzisiaj nie było o książkach, o modach, karnawałach, balach, itp. Ma być krotko i treściwie, 
bez gadulstwa, a karnawał? Karnawał, jak się ma poczucie humoru i jest się niepoprawnym 
luzakiem (mimo raf), jak niżej podpisany to karnawał może trwać cały rok, a nawet z 
przedłużaczem...
P.S. I - Taka podróż sentymentalna od Głowackiego, Benigni'ego przez Starszych Panów do 
„Vis a vis” i Piotra Skrzyneckiego z Lajkonikiem w tle to podróż bajkowa, a nie tylko weseli 
staruszkowie lubią bajki z morałem.
Najlepiej abstarakcyjnym, te się nigdy nie starzeją...
P..S. II - Pisuję moje felietoniki na maszynie do pisania z taśmą i kalką jak Pan Bóg 
przykazał, a, że to utrapienie dla redakcji i elektroniki, stąd lapsusy, psikusy i błędy, za co 
Czytelników przepraszam. Mea Culpa staroświecka.
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fot. B. Kucharek

Zbigniew Bajka

Vis à Vis  historia prawdziwa.  

(część II)

Przełom lat 70 i 80 ub. wieku to  - jak pisałem - 
tworzenie się głównego „korpusu” klienteli Zwisu. 
Wejście grupy piwniczan do Vis à Vis było 
początkiem tworzenia się legendy pubu. Piotr 

Skrzynecki – i nie tylko on – traktował Zwis jako punkt kontaktowy „z obsługą naziemną”, 
tu zjawiali się dziennikarze, którzy chcieli robić z Piotrem i piwniczanami wywiady, tu 
przychodzili ci wszyscy, którzy chcieli w Piwnicy występować, czy choćby „ogrzać się”     
w blasku jej sławy. Tu Piotr i jego najbliżsi współpracownicy tworzyli programy piwniczne, 
o czym wspominał m.in. Marek Pacuła, czy Piotr Ferster, tu dokarmiano piwniczan (relacje 
Krysi i Zosi), tu wreszcie artyści pili i to czasem niemało. Lata osiemdziesiąte ub. wieku były 
złotym okresem Vis á Vis; dla ludzi „z Polski”-  z Warszawy, Gdańska, Wrocławia itp. Zwis 
był punktem kontaktowym i miejscem, gdzie spędzało się czas pobytu w Krakowie. Sam 
pamiętam, jak kilka imprez w Klubie Dziennikarzy (zamykanym o 22.00), z udziałem 
warszawskich aktorów, finalizowano w Zwisie. Kilkakrotnie też umawiałem 
zaprzyjaźnionych dziennikarzy z Warszawy  na rozmowy z Piotrem, czasem – ze względu 
na tłok w Zwisie /to już później/ – dziennikarz przechodził z Piotrem do baru w „Kuźnicy” 
(Wiślna 2), gdzie spokojnie, przy dobrym trunku prowadzona była rozmowa.

Vis à Vis funkcjonował więc w latach 80. ub wieku, przede wszystkim, jako pub 
artystów. Tu swoje pomysły szlifowali piwniczanie, a wokół nich kręciły się różne młode 
osoby, których marzeniem było wejść w świat kabaretu, zaśpiewać na małej, zagraconej 
scence w świetle reflektora, którym sterował (i steruje) pan Janeczek. 

Odświeżam wspomnienia z tamtych lat. Pamiętam studentkę o dobrym ponoć 
głosie, która pijąc drinki z pewnym artystą, upewniała się, czy aby na pewno będzie ją 
lansował. Zdaje się, że przez jakiś czas to robił… Lista osób, które  „urzędowały” wówczas 
prawie codziennie w Zwisie jest dosyć długa. Wspominam młodego Grzegorza Turnaua, jak 
z uwagą słuchał wywodów Piotra. Wtenczas zaprzyjaźniłem się z dyrektorem Piotrem 
Fersterem (dzięki przyjacielowi – drowi Maciejowi Skalskiemu, „lekarzowi piwnicznemu”, 
o brodzie identycznej jak Piotr S.), słuchałem dyskusji piwniczan, z udziałem kolegi z 
akademika Marka Pacuły. Wpadał z rozwichrzoną czupryną Jan Kanty P., wódeczkę pił 
przepięknie, acz czasami niezbyt rozważnie, mistrz akompaniamentu, niezrównany Konrad 
M.  Winko, choć czasem i wódeczkę pił znakomity kompozytor Zygmunt Konieczny, autor 
muzyki dla wielu artystów piwnicznych (zwłaszcza Ewy Demarczyk), wtedy opromieniony 

(O popularności pubu, czy restauracji 
świadczy najlepiej ich klientela. 

Dobrych, stałych klientów powinno się 
dopieszczać, szanować..)
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także sukcesem jego kompozycji teatralnych (Noc Listopadowa -Wajdy i Wyzwolenie - 
Swinarskiego). To także „rozkręcanie” się Koniecznego, jako autora muzyki do filmów. No i 
panie… wpadała romanistka ze Starego Sącza – śliczna brunetka, Ola Maurer, albo „Biały 
Anioł” piwniczny, Ania Szałapak. 

Z wspomnień wyławiam pobyty w Zwisie Antoniego Krauzego, Krzysztofa 
Piesiewicza, potem wchodzi w tę retrospekcję Zbigniew Preisner /Kowalski/, chyba poprzez 
kontakty z Krauzem wiąże się Zbyszek z Kieślowskim (i Piesiewiczem – scenarzystą), 
wtedy też zaczyna się jego międzynarodowa/światowa kariera. Preisner wpada i teraz do 
Zwisu, choć stale jest obecny, jako fundator pomnika (z 2000 r.) siedzącego przed pubem 
Piotra Skrzyneckiego. Niewielu „zwisowców” wie, że jest jeszcze inny, starszy  (1998 r.) 
pomnik poświęcony Piotrowi S. – przed Kliniką  A. Szczeklika na ul. Skawińskiej. 

Przychodzić zaczął wówczas do Zwisu Jerzy Pilch, (bohater jego książki „Spis 
cudzołożnic” - Gustaw, mówił: wtedy, w połowie lat osiemdziesiątych, w drink barze Vis à Vis 
zaspokajałem swoją mało ekscentryczną potrzebę anonimowości). W filmie J. Stuhra o tym 
samym tytule kawałek akcji rozgrywa się w Zwisie, występują w nim jako osoba 1 – Pilch 
właśnie, a jako osoba 2 – Piotr Skrzynecki; obaj zresztą nie mówią ani słowa. Sam Pilch 
wspomina: Kawał życia spędziłem w legendarnym Zwisie, drink-barze mieszczącym się       
w okolicach Pałacu pod Baranami, zawsze zajmowałem strategiczne miejsce przed 
panoramicznym oknem, za którym toczyły się frapujące fabuły.     

Zwis tkwił nadal w obszarze  legendy Piwnicy, ale z czasem sławę pubu zaczyna 
budować środowisko poetów i pisarzy. To dzięki nim  - od lat 90. ub. wieku - Zwis będzie 
uwieczniony w ponad 20 książkach, w kilkudziesięciu wierszach, piosenkach, także filmach. 
To czas bywania w Zwisie małomównego korektora z „Tygodnika Powszechnego”, Marcina 
Świetlickiego który zaczął zdobywać sławę jako poeta, autor tekstów piosenek (Świetliki), 
pisarz wreszcie, w którego wierszach pojawia się Zwis, a czasem do tego pubu zagląda 
bohater jego kryminałów – Mistrz. Marcin Świetlicki bywał zwykle w Zwisie w kompanii 
swoich znajomych i przyjaciół, wśród nich wyróżniali się Filip Zylber – aktor i reżyser oraz  
Ireneusz Grin, „człowiek orkiestra” – pomysłodawca wielu festiwali (Miłosza, Schulza, 
Kryminału itp.), pisarz, wydawca i menadżer kultury.

Zwis funkcjonował całkiem nieźle, tym bardziej, że w związku ze zmianą prawa, 
poza stolikami przed pubem, powstał pod akacją zwisowską obszerny ogródek. Rozrastała 
się tutejsza grupa poetów i pisarzy, chętnie przychodzili dziennikarze, jak np. Paweł 
Głowacki – ostry krytyk teatralny (wódeczka z cytryną, wyciskaną łyżeczką). Przy barze 
siadywali:  Zawsze elegancki Jerzy Skarżyński z wspaniałą żoną Lidią, wpadał czasem Jerzy 
Trela, rzadko Stuhr, zasiadywał Jan Nowicki. 

„Szaleńcem bożym” Zwisu, praktycznie od początku,  był Szajbus – Zbyszek 
Fijałkowski, do którego słabość miał nie tylko Jan Nowicki, a który to (Szajbus) miał 
kompleks innego „wariata”, wkraczającego do Zwisu w białym trenczu, czyli  słynnego 
„Wodza”. Pomnę też,  jak pijemy przy stoliku piwo/kawę – trzej Zbyszkowie, świeżo 
przybyły z Meksyku Zbyszek Paleta, Zbyszek Raj i ja, dosiada się do nas Szajbus (też 
Zbyszek) i mówi radośnie: to jest nas czterech Zbyszków. Nie jestem pewien, ale chyba  przy 
stoliku, pod akacją, na zewnątrz pubu, siedział wtedy także Zbyszek Wodecki, 
niewykluczone też, że był tam Zbyszek Karez. 

Tym co umacniało i umacnia pozycję Zwisu, jako lokalu „kultowego”, była też i jest 
nadal jego klientela pozakrakowska, a głównie Polacy mieszkający za granicą,  raz na jakiś 
czas odwiedzający Polskę i Kraków. O nich – w następnym odcinku.



8   │vis a vis | kwiecień    2018

Ladislav Volko

Liścik z Bratysławy nr: 43

fot: N. Pazdej

Żyjemy w „ciekawych“ czasach. Kryzys polityczny. Już 

trzeci piątek po sobie protesty przeciwko rządowi - koalicji 

premiera Roberta Fico. A właśnie, już nie premiera, bowiem 

Robert Fico poddał się do dymisji i prezydent Andrej Kiska 

mianował wicepremiera Petra Pellegrini na jego miejsce, który niebawem złoży propozycję 

nowego rządu. Protesty zostały zainspirowane morderstwem młodego nieznanego 

dotychczas dzienikarza Jána Kuciaka i jego narzeczonej Martiny Kušnírovej w ich 

rodzinnym domu. Kuciak zajmował się jako analityk, ogólnie mówiąc, powiązaniem 

polityków z podejrzanymi biznesmenami, z ich przenikaniem do struktur władzy, różnymi 

manipulacjami z funduszami europejskimi, próbą legalizacji brudnych pieniędzy, korupcją. 

W związku z powyższym, za główny motyw morderstwa była przez szefów policji przyjęta 

jego praca, co oczywiście nic nie miało wspólnego z objaśnieniem morderstwa młodych 

ludzi, bowiem śledzwo trwa, a możliwości jest więcej. Wszechmocne media podchwyciły 

ów temat i skrótowo oznajmili, że młody dzienikarz zapłacił życiem za informacje, które 

chciał opublikować i które by dla kogoś z władz były niebezpieczne. Na dzień dzisiejszy 

cały protest jest totalnie upolityczniony i opozycja chce wykorzystać „ulicę“ do 

przedwczesnych wyborów. W opozycji jednak nie ma wodzów, jest rozdrobniona,            

nieprofesionalna i w parlamencie ma za mało głosów, żeby cokolwiek zdziałać. Dlatego 

próbuje aktywizować niezadowolonych obywateli, głównie młodą generację. Prezydent 

Andrej Kiska, którego stosunki, z teraz już byłym premierem Fico, są od początku napięte, a 

do tragicznej sprawy się włączył dopiero po pięciu dniach, bowiem był na nartach w Austrii, 

nie miał innej możliwości, jak mianować przedstawiciela koalicji z najmocniejszej partii 

SMER, do funkcji premiera. Opozycja chcę nowych wyborów, „ulica“ się znów przyda. 

Mnóstwo głosów analityków, politologów, publicystów nawet opozycyjnych oceniło 

decyzję prezydenta, bowiem eskalacja rozruchów nikomu nie pomaga. Normalne wybory 

są za dwa lata a opozycja, jeżeli nie zmieni retoryki, nie skoordynuje swoje działania, nie 

wygra z partią SMER Roberta Fico. Dlatego pozwolił sobie Fico , przy podawaniu dymisji 

prezydentowi, niezbyt dyplomatycznie, powiedzieć: „Nie bój się, ja nigdzie nie 

odchodzę...“.
Trzeba powiedzieć, że nie było na Słowacji do tej pory rządu, który by nie miał problemów  

z korupcją, okradaniem, szerzeniem kłamstw, powiązaniem policji z sądownictwem, 

ochroną „swoich ludzi“ itd. Za rządów SMERu jednak stabilizację gospodarki, wzrost 
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Galeria Vis  Vis:à

Henryk Tomasz Kaiser - „GALERIA PORTRETÓW”

luty, marzec 2018 (wystawa przedłużona do końca kwietnia).

ekonomiczny, obniżenie bezrobocia, napływ kapitału zagranicznego i wyrównaną politykę 

zagraniczną wysoko oceniła Unia Europejska. Oczywiście są to grube obramowania naszej 

kapitalistycznej współczesności. Żebracy, bezdomni, kradzieże, atmosfera braku 

wrażliwości. Ulice i trotuary są na przykład w Bratysławie w opłakanym stanie. Wielkie 

różnice regionalne – im dalej na wschód, mniej pracy, w środkowej Słowacji „głodowe 

doliny“, bardzo niskie płace ogólnie, dominacja nie produkcji ale, jak na przykład              

w osławionym przemyśle samochodowym, montowanie samochodów. Zniszczone 

rolnictwo, szkolnictwo, służba zdrowia, nowa emigracja zwłaszcza młodych zdolnych 

ludzi, ale też ojców czy matek za pracą...ekonomicznie pełnimy model kolonii. To nie jest z 

mojej głowy – napisała i udowodniła to w swojej książce Jak jsme se stali kolonii (2015), 

czeska ekonomistka Ilona Švihlíková. Retoryczne pytanie – kto za to może odpowiadać  

jest na miejscu, ale odpowiedż nie jest prosta. Karol Marks by powiedział: system i nie 

jestem pewien czy nie powiedział prawdę.
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Andrzej Matusiak
MÓJ DAWNY KRAKÓW 

MIASTO, LUDZIE, WYDARZENIA
na starej pocztówce i fotografii 
oraz wspomnieniach”  (68) 

fot: W. Morek

Najstarszą krakowską stałą sceną teatralną, działającą od 
1781 r. z przerwami do teraz, jak sama nazwa wskazuje – 
jest Teatr Stary. Początek jego historii miał miejsce 
17.10.1781r. gdy Rada Miejska udzieliła Mateuszowi 

Witkowskiemu warszawskiemu aktorowi, pozwolenia na „odprawianie komedii pod 
kondycją, aby na miesiąc płacił 50 zł.p do kasy miejskiej..”, który stał się antreprenerem, 
czyli na dzisiejszy język dyrektorem pierwszego, stałego, zawodowego teatru w Krakowie. 
W pierwszych latach przedstawienia, głównie opery włoskie wystawiano w Ratuszu. W 
1787 r. prowadzenie teatru przejął Jacek Kluszewski (1761-1841) starosta brzegowski, 
bogaty ziemianin, miłośnik muzyki, opery i teatru, przenosząc  przedstawienia do Pałacu 
Spiskiego – dla niezorientowanych, obecnie Rynek Główny 34, tam gdzie jest restauracja 
HAWEŁKA i dawne Delikatesy, teraz Biedronka. Jacek Kluszewski w 1798r. otrzymał 
zgodę władz cesarskich na przebudowę swoich dwóch kamienic na rogu Placu 
Szczepańskiego na budynek teatralny z wejściem od ul. Jagiellońskiej z salami 
restauracyjnymi i redutowymi czyli takimi na bale, potańcówki i koncerty, przynoszącymi 
większe dochody, do którego przeniósł teatr, który prowadził do 1830 roku. Po nim 
działalność teatralna w tym miejscu była w dalszym ciągu kontynuowana, a budynek został 
wykupiony przez Miasto. Na scenie teatru prezentowano repertuar europejski i polski. Tutaj 
w 1865r. po raz pierwszy wystąpiła Helena Modrzejewska (1840-1909), obecna patronka 
Teatru Starego. W tamtym czasie, szczególnie wyróżnił się okres dyrektorowania w latach 
1866 - 1885 przez Stanisława Koźmiana (1836 – 1922) jednego z czołowych 
konserwatywnych „Stańczyków”, redaktora „Czasu”, krytyka i reżysera teatralnego. Był 
twórcą aktorskiej „szkoły krakowskiej” z nowoczesną, emocjonalną grą aktorską, ważną 
rolą scenografii i doboru repertuaru. Zespół 
teatralny szczycił się wówczas takimi 
gwiazdami aktorskimi jak m.in. Antonina 
Hoffman, Wincenty Rapacki, Bolesław 
Leszczyński czy Ludwik Solski. W 1882 r. do 
Teatru od strony Placu Szczepańskiego 
dobudowano okropne drewniane schody 
ewakuacyjne prezentowane na rysunku, na 
szczęście później zlikwidowane. Ponieważ w 
1893 r. otwarto nowy budynek Teatru 
Miejskiego (obecnie im. J.Słowackiego), 
dotychczasowy teatr faktycznie przestał 
działać. Podupadły budynek teatralny, władze 
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miejskie zleciły poddać całościowej przebudowie, którą w latach 1903 – 1906 
przeprowadzili w stylu secesyjnym znani krakowscy architekci Franciszek Mączyński i 
Tadeusz Stryjeński, nadając mu zachowany do dzisiaj wygląd. Po remoncie miało tutaj swoją 
siedzibę Konserwatorium Towarzystwa Muzycznego w 
Krakowie, założone i prowadzone przez wybitnego 
kompozytora i pianistę Władysława Żeleńskiego (1837 – 
1921). Znalazły się tu, tak jak i poprzednio, sale teatralno – 
koncertowe, balowe i restauracyjne, co przedstawiają 
załączone dawne widokówki. W latach 20. i 30. XX w.          
w budynku miała siedzibę Miejska Szkoła Dramatyczna. 
Ponownie Teatr Stary zainaugurował swoją działalność        
w 1945 r. jednak od 1946 r. do 1954 r. działał pod wspólna 
dyrekcją z Teatrem im. J.Słowackiego, by następnie się 
usamodzielnić i otrzymać jako patronkę Helenę 
Modrzejewską oraz uzyskać drugą scenę przy ul. 
Starowiślnej, nazwaną Teatrem Kameralnym. Od tego  czasu 
działalność Teatru to pasmo wspaniałych inscenizacji 
wystawianych z sukcesami, co uczyniło z niego czołowy 
Teatr Krakowa i Polski. Jest to zasługa wspaniałych Ludzi 
Teatru, którzy pracowali w jego murach, żeby wymienić tylko 
przykładowo kilka nieobecnych nazwisk jak m. in. Zygmunt 

Hubner, Jan Paweł Gawlik, Lidia Zamkow, 
Konrad Swinarski, Jerzy Jarocki, Andrzej 
Wajda, Leszek Herdegen, Jerzy Bińczycki, 
Tadeusz Kantor, Zofia i Jerzy Skarżyńscy, 
Wiktor Sadecki, Jerzy Grałek, Jerzy Nowak i 
wielu, wielu innych.  Oficjalnie od 1991r. 
Narodowy Stary  Teatr  im.  Heleny 
Modrzejewskiej jest obok Teatru Narodowego 
w Warszawie jedną z dwóch narodowych scen 
teatralnych podległych bezpośrednio 
Ministrowi Kultury. Skutkuje to wprawdzie 
otrzymywaniem zasobniejszej ministerialnej 

michy, ale też okresowym organizowaniem otwartego spektaklu pt. „konkurs na dyrektora 
teatru” , będącego bardziej „odprawianiem komedii”  z rządzącymi decydentami w rolach 
głównych, jako najlepiej znających się na 
wszystkim. O trafności w ostatnim okresie 
kadrowych decyzji, świadczą propozycje 
repertuarowe i realizacyjne, zmiany w 
liczebności zespołu aktorskiego oraz ilość i 
opinie widzów na spektaklach.  Dla 
porządku trzeba dodać, że nasz Stary Teatr 
jako jedyna  polska scena teatralna jest 
członkiem prestiżowej Europejskiej Sieci 
Teatrów Mitos21, do której należą 
najważniejsze sceny teatralne w Europie.
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    Andrzej „Wuj” Potok, był synem ordynatora od 

Bonifratrów. Miał starszego brata, który wyemigrował w 

1945 do Anglii, oraz młodszą o 8 lat siostrę, która urodziła 

syna.
  Mamusia, krakowska pani doktorowa wręcz uwielbiała 

Andrzejka i do starości traktowała go jak dziecko. 
  Rodzina Potoków pochodziła z Nowego Sącza. Andrzejek po maturze studiował 5 lat 

medycynę, ale po incydencie na sali porodowej gdzie zemdlał, porzucił nauki medyczne, 

ukończył biologię i jako prymus został zatrudniony  w laboratorium.
  Po dwóch latach zorientowano się, że Andrzejek zapomniał obronić pracę magisterską, ale 

także remanent spirytusu się nie zgadzał i w tej sytuacji wykopano go z Uniwersytetu.
  Cały czas studiów Andrzej kręcił się wokół Stowarzyszenia Jazzowego i klubu Nowy 

Żaczek, gdzie przez osiem lat był kierownikiem programowym i w tym czasie klub zdobył 

dwie Czerwone Róże.
  Andrzeja można określić jako człowieka renesansu. Interesował się antykiem, więc 

nauczył się greki i łaciny, umiał też na poziomie uniwersyteckim rosyjski, niemiecki, 

francuski i angielski.
  Był też wielkim znawcą literatury, historii i filmu. Od 1967 roku do stanu wojennego 

podatek ZUS płaciła za niego Cepelia, gdzie w systemie chałupniczym robił wycinanki.
  Ten zarobek dawał mamie na utrzymanie, a na resztę tj. alkohol, w dużych ilościach 

papierosy Zefiry,  książki i płyty kupował z funduszy pochodzących z pisania prac 

magisterskich i doktorskich.
  Napisana przez niego praca magisterska o filmie „Popiół diament” dostała nagrodę 

ministra, ale niestety nagrodzony nie dosyć, że nie zapłacił całej, umówionej sumy za 

napisanie pracy magisterskiej, to nagrodą też się nie podzielił.
  Najczęściej pisał prace na wydziałach biologii i historii. Znam profesora UJ, któremu 

napisał doktorat i doktora biologii, który mu nie zapłacił za wykonaną pracę.
  Na etat przeszedł dopiero w stanie wojennym. Wspominał, że wysłuchawszy 

przemówienia generała mówiącego w jaki sposób władza będzie postępowała z nierobami 

przestraszył się, i wyczytawszy w „Dzienniku”, iż kolej potrzebuje bileterów, wcześnie rano 

wybrał się, aby podjąć zatrudnienie.
  Szczęśliwym trafem na ulicy Floriańskiej spotkał Tadzia Skoczka, który mu wybił z głowy 

pomysł zostania kolejarzem a w zamian załatwił Andrzejowi pracę kierownika 

dokumentacji kultury studenckiej.
   Dzisiaj różni jego koledzy i przyjaciele piszą, że Andrzej był prawicowcem, ale jest to 

Antoni Potoczek

Potoczek o Potoku

fot. B. Kucharek
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Poza ZVIS’em:

W krakowskim Klubie pod Jaszczurami odbyła się 
uroczysta promocja 

książki Krzysztofa Miklaszewskiego:                                    
„Moja historia krakowskich Jaszczurów”.

Uroczystość odbyła się dnia 28 marca 2018, o godz. 19.
Myśmy też tam byli, i miód i wino pili.

kompletne nieporozumienie.
  Andrzej był zdeklarowanym komunistą. Poza mieszkaniem na Zwierzynieckiej, drugim 
domem dla Andrzeja był akademik Żaczek i klub 
Studencki Nowy Żaczek.
   Niestety nadęty szef rady uczelnianej - niech mu ziemia 
lekką będzie - wykopał go skutecznie i Andrzejek drugi 
dom znalazł w Jaszczurach.
  W obydwóch tych miejscach Andrzeja bardzo lubiano i 
szanowano. Jak odwiedzałem go w Jaszczurach, czy w 
biurze mówił:  „Antoś dobrze mi tu, ale brakuje mi 
żaczkowych rozmów o sztuce etruskiej z panem Wroną, 
czy o filmach z Latawcem. Nabyłem za to nową dziedzinę 
wiedzy, znam się na sporcie!”.
  Przez ostatnie lata odwiedzał mnie często, mieszkaliśmy 
niedaleko, i przy wódeczce i wziewniku toczyliśmy 
wspomnienia o ludziach i zdarzeniach. Ze łzami w oczach 
wspominał wiceprezesa RN ZSP Czarzastego jako 
swojego wielkiego dobrodzieja.
  Był też bardzo wdzięczny Tadziowi Skoczkowi, oraz 
Leszkowi Wołosiukowi, który do końca życia 
systematycznie go odwiedzał.
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fot. archiwum
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Wielkanocne pytanie

Co razem z nami
Zmartwychwstanie
Wiosenna łąka
Biały kamień

I czy nam wtedy
Będzie wolno
Iść poprzez zboża
Drogą polną?

 Baranek Wielkanocny

Jak to się Panie
Kiedyś stanie
To obiecane
Zmartwychwstanie

Czy w trąb anielskich
Głośnym brzmieniu
Czy też
Po cichu
Skrycie
W cieniu?

“Taka Muza”

On zmyśliwy*
kiedyś spotkał

taką Muzę
co zachwytu
godna była

no i grzesznych
trochę myśli naroiła .

Była krótko
przyodziana 

bardzo piękne 
kształty miała

gdy się z wdziękiem 
pochylała.
No i jak się 

przecież mawia
On subtelnym
oka mykiem
On zapuścił
jej żurawia.

O rozkoszna chwilo - miła 
o rozkoszna chwilo - błaha

co się zowie
On zakochać się

nie wahał
On zakochać się 

nie wahał

*zmyślony myśliwy

 Pisanka poetów
                       
 na  Krakowskim  Rynku
kręci się młyn tłumu pędzony
wiatrem powonienia

-na prawo Kopiec Kościuszki
- na lewo królewski Wawel
- a dołem Wisła płynie

pod pomnikiem Mickiewicza
poetów zgraja maluje kochanej
demokratycznej władzy
kolorowe jaja

wieże Kościoła Mariackiego
biorą się pod pachy i tańczą
szalonego kankana

kosmiczna pisanka ciszy
głucha na jazgot miasta
spływa do serca poety

on ją zapisuje, bo tylko on ją
słyszy
Poranek na  Krakowskim Rynku

pomiędzy wieżami 
Kościoła Mariackiego
jowialna tarcza słońca
rzuca cień pomnika
Mickiewicza w poranną
kałużę –
widzę w niej twarz Adasia
i myślę, że już czas
popatrzeć romantycznie
poecie –
prosto w oczy
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Andrzej Warzecha

fot. B. Kucharek

 Jerzemu Harasymowiczowi

Ignacy 

Stanisław Fiut

fot. A. Makuch

z tomiku „Pegazowi prosto w oczy”,
 Kraków 2018  wiersze z tomiku „OD WIGILII DO WIGILII”
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List do Redakcji:

Z okazji Świąt Wielkanocnych, 
wszystkim naszym Czytelnikom

Przyjaciołom i Wielbicielom, 
składamy najserdeczniejsze 

życzenia.
Redakcja
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Szwed i Szwedka 
Kryniczanka co pamięta 
obok rachu ciachu 
piję emy piję emy

wielcy panowie w Vis a Vis

pośrodku nich piję herbatę z cytryną 
dodaję cukru

nie zostałem przez nikogo i przez słońce 
i przez księżyc jak rogalik nad Sukiennicami

wiszę u księżyca żółtego rogalika
wiszę za ucho
dzbanuszek

z herbatką

wychodzę przed Vis a Vis 
noc mnie pochłania

tam nie jest miejsce na prozę 
ani na filozofię

jeżeli cokolwiek 
to poezja

poezję czyta się tylko w Vis a Vis 
przy herbatce z cytryną

kiedy ciemna noc pochłania kiedy jestem 
starannie umyty

starannie umyty

mogę w moim łóżku i pościeli 
czytać Alejo Carpentiera

w Vis a Vis słucham drgnień i odgłosów 
poezja cicho na paluszkach

Michał Piętniewicz

Vis á Vis
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Teraz tu ma swój kąt, Iwona Siwek - Front:

(Z akcentem na to drugie). Zawsze nienagannie ubrany, z lekką nutą ekstrawagancji, jeździł 
żółtym kabrioletem, a bywało że i na jednym z pierwszych w mieście motocykli. Propozycja 
wypadu na śniadanko do Wiednia po nocy, która bynajmniej nie minęła  na modlitewnym 
skupieniu, była przyjmowana z należytą powagą i realizowana.
Ale wróćmy do fotografii. Firma znakomicie prosperuje. Spełniając wciąż rosnące potrzeby 
rynku, powstają filie w Zakopanem i Krynicy zatrudniające nawet kilkunastu pracowników. 
W 1939 obsługuje na zasadzie wyłączności Mistrzostwa Świata w Narciarstwie FIS. Chyba 
było zbyt pięknie. Wybucha wojna światowa. Okupacja, eksmisja ze Sławkowskiej, utrata 
archiwum. Jakoś z pomocą żony i siostry udaje się p. Zygmuntowi wojenną zawieruchę 
przetrwać. Następują kolejne; komunizm, Gomułka, Hilary 
Minc, bitwa o handel i tym podobne katastrofy a energia 
życiowa coraz mniejsza i zdrowie nie to. Na szczęście pp. 
Garzyńscy mają dwie córki: Halinę i Danutę. Obie obdarzone 
talentem i gruntownie wykształcone utrzymują firmę na 
najwyższym poziomie. Zakłady przy ul. Floriańskiej i 
Stradomskiej cieszą się opinią najlepszych w mieście. Sesja 
ślubna o godz. 23 nie jest niczym niezwykłym. Po prostu  
wcześniej nie było wolnego terminu. Obie panie przekazują 
firmowe studia w znakomitej kondycji artystycznej swoim 
równie uzdolnionym dzieciom. Jerzy Buzek Garzyński 
kontynuuje rodzinną tradycję fotograficzną w swoim studio 
przy  ul. Szlak, a Barbara Kańska Bielak steruje po 
wzburzonych wodach naszej rzeczywistości okrętem pod flagą 
Foto Garzyńska przy ul. Sławkowskiej.
W ogromnym skrócie przywołałem zasłużoną dla krakowskiej fotografii postać p. 
Zygmunta Garzyńskiego. I firmę prowadzoną przez kolejne pokolenia pozostającą w rękach 
rodziny już 100 lat. Ewenement ! 
Co będzie dalej ? Czy firma w tej lub innej formule fotografii przetrwa czasy robienia zdjęć 
byle czym, byle jak i byle gdzie ? Nie wiem. Czas pokaże.
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Lesław Pizło

fot: B. Kańska - Bielak

O fotografii - 6

Zygmunt Garzyński (1887 - …) Napisałem datę urodzin i 
przy tej drugiej zawahałem się. Wiadomo, że umarł. Nawet 
wiem kiedy; W 1969, ale Jego dzieło i firma żyje nadal i ma 
się dobrze, na tyle na ile to możliwe w obecnej 
rzeczywistości. Ale po kolei. Kim był Walery Rzewuski i 
kontynuator jego fotograficznych dokonań, Józef Sebald, 
czytelnicy moich felietoników wiedzą. Zdolnym i pilnym 
uczniem tego ostatniego był właśnie bohater niniejszej 
opowieści. Zatem Jego zawodowe korzenie sięgają prawie 
początków fotografii.
Po kilkuletniej nauce i praktyce u mistrzów zawodu jakimi byli J. Sebald a później J. 
Kuczyński zakłada, wraz z żoną Julią, własną firmę. Jest czerwiec roku 1918. Wichry 

historii wieją mocno. Wojna  światowa trwa. 
Niepodległa Rzeczpospolita dopiero ma się 
narodzić. Ale niepoprawny optymista życiowy 
p. Zygmunt nabywa od  Franciszka Kryjaka 
niezbędne wyposażenie i otwiera własną firmę 
pod swoim nazwiskiem, która przetrwa 100 lat .  
I nadal istnieje ciesząc się zasłużoną sławą. 
Pierwszą siedzibą był obszerny lokal przy ul. 
Sławkowskiej 6 vis a vis Hotelu Grand. Pan 
Zygmunt był bywalcem tego zacnego 
przybytku popijając kawkę (i nie tylko) w 
towarzystwie elity intelektualnej ówczesnego 
Krakowa. Opowiadano mi, że gdy pojawiał się 
w zakładzie jakiś ważny klient wymagający 

obecności Mistrza, to p. Julia wywieszała w oknie ręcznik. To był znak, na który p. 
Zygmunt, przeprosiwszy towarzystwo, niezwłocznie spieszył do obowiązków. Tych 
znakomitości, które trafiały przed obiektyw Jego aparatu było wiele. Do dziś ściany firmy 
zdobią portrety H. Sienkiewicza, kard. Sapiehy, M. Ćwiklińskiej, L. Solskiego , J. 
Piłsudskiego i wielu innych znanych i zasłużonych. Wymieniłem tu samych mężczyzn, a 
przecież pan Zygmunt cieszył się w Krakowie sławą najlepszego portrecisty pań. Sławą 
zasłużoną. 
W latach 30 – tych ub. wieku  w swojej gablocie reklamowej u zbiegu Szewskiej i Rynku  
umieścił odważne, jak na tamte czasy, zdjęcia roznegliżowanych modelek. Jak donosił 
ówczesny reporter „Czasu” policja musiała rozpędzać tłum podziwiających, którzy 
blokowali ruch tramwajowy. Być może główną atrakcją było zdjęcie Normy Mortenson 
(znanej później jako Marylin Monroe) w białej sukience uniesionej podmuchem wiatru z 
olbrzymim dekoltem ukazującym legendarny biust aktorki. Sama zainteresowana podobno  
zgłaszała  jakieś pretensje, ale szybko uległa urokowi osobistemu p. Zygmunta. Był to 
bowiem znany w Krakowie bon vivant, czyli człowiek lubiący i umiejący się bawić.           

Julia i Zygmunt Garzyńscy
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 Droga do raju cz. 11

 Marek Michalak 

fot: A. Matusiak

fot. B. Kucharek

c.d.n.

Droga do raju - 

 również dzięki Pacyfikowi

Jazz Band Ball Orchestra ma dwa tygodnie z 
koncertami na południu Kalifornii. Okolice San Diego.
Bazę mamy w domach rodzinnych naszego Fan Clubu 
w USA. Opieka i życzliwość nie do opisania.
Jeden z niewielu wolnych od koncertów dni. 
Zaproponowałem wspólne grillowanie u moich
gospodarzy w Del Mar. Zaryzykowałem. Będzie sea 
food. Kupić ryby w sklepie – żaden problem.
Ale wpadłem na pomysł. Z domu do oceanu niecałe 200 m. Wędki w garażu widziałem.
Pytam Boba – mojego gospodarza, czy pożyczy i skąd wziąć przynętę. Uśmiechnął się.
Oczywiście. Bierz wędki a przynęta już na was czeka na plaży. Rzeczywiście. Co fala obija 
się o brzeg – wyrzuca mnóstwo małych krabików. Zapaleni wędkarze – nasz trębacz Jan 
Kudyk i klarnecista Rafał Zydroń już nabijają krabiki na kotwiczki i wymach w wodę.
Nie zapowiadało się najciekawiej. Po nudnym, godzinnym zarzucaniu ledwo trzy ryby.
Pojawia się zwątpienie – trzeba będzie przeprosić się ze sklepem….  Nagle okrzyk Jana – 
chyba coś dużego! Nie mam siły wyciągnąć. To popuść żyłkę. Odwinęła się w „tempie  
światła”.
Zaczął się taniec podwodny krabików na żyłce. Rafał odrzucił swoją wędkę i teraz razem z 
Janem wodzą to coś, co połknęło kotwiczkę z przynętą. Czas mija. Coraz większe 
zainteresowanie obecnych na plaży. Mija już godzina tej zabawy. Jestem trochę przerażony. 
Koledzy nie zauważają, że są daleko od brzegu i stoją po szyję w wodzie. Jednak powoli 
sytuacja zaczyna się poprawiać. To coś w wodzie jakby słabnie ale ciągle  nie poddaje się. 
Mijają kolejne minuty. Koledzy prawie na brzegu, ale żyłka ciągle naprężona. Wreszcie 
udaje się powoli kręcić kołowrotkiem. W końcu jest!?
Wyciągają wyczerpane walką to  „coś”. Gromkie brawa dla Jana i Rafała. Nikt z obecnych 
nie spotkał się z rekinem na tej plaży. Piękny, młody okaz (prawie 180 cm  długi) miał teraz 
przejść w moje ręce.
Było co robić przy tym „maleństwie”. Ale już nie musiałem się martwić, co podam z  grilla 
gościom.
Wyszły przesmaczne filety. Zero posmaku tranu. Tak to  Pacyfik  wyczarował nam rajską 
kolację.
Na samo wspomnienie leci ślinka.
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Osobą budzącą ogromną sympatię jest niewątpliwie nasza pani Madzia.  Redakcja 
otrzymała ostatnio kilka panegiryków  Jej poświęconych. Oto  dwa z nich:                                         

Gazetka też doczekała się pochwał:
        „Gazetka wzięcie ma wokół Rynku                           „Nadredaktor tęga głowa
       w Zwisie, Jaszczurach, Dymie, Wierzynku”               prezydent go dekorował”
                                                                                                                                   
Dziękujemy!

W stanach Zjednoczonych wiosnę zwiastuje świstak. W Zvisie „czarowano” wiosnę 
głaskając kitkę ozdabiającą zimową czapkę „trapera Jacka”. Czekamy na efekt.

Ciekawskich dopytujących o postać znajdującą się na okładce marcowego numeru „Vis a 
Vis” informujemy, że przedstawia ona młodą krakowiankę (jeszcze z wiankiem) na tle 
miasta. Uśmiechnięta postać promienieje ciepłem i zwiastuje w sposób poetycki 
nadchodzące do naszego grodu zmiany.

Dzięki znajomościom na Poczcie Polskiej udało się załatwić wydanie serii znaczków 
poświęconych 40-leciu Vis a Vis. Nieznany jest jeszcze koszt tej unikalnej, krótkiej serii.

Głaskanie kitki  „trapera Jacka” przyniosło odwrotny skutek. Zima wróciła. Najbardziej 
szkoda  „nocnej zmiany”,  która w oczekiwaniu na nadejście wiosny przeprowadziła 
„morderczy” trening.

Redakcja pozdrawia  swoich czytelników w kraju, Australii, Meksyku, Kolumbii, USA i 
Jordanii.

Chodzą słuchy, że współpracę z  poczytnym pismem   „VaV” ma nawiązać Jerzy B.- 
znany specjalista w zakresie języka mediów. Rozmowy w toku (vide NTV VaV str.24).

Zasłyszane lewym uchem, 

     czyli kronika towarzyska:

fot: B. Zimowski 

Magia  Zvisu  działa  do tego stopnia, że coraz więcej 
bywalczyń wiąże swą pierwszą obecność w „cukierence” 
z dniem jej otwarcia nie bacząc na liczbę lat.

Na główne uroczystości 40-lecia  przybył nawet zaprzy-
jaźniony z nami Kaszuba. Obfitość napojów sprawiła, że 
co poniektórzy bywalcy  dopiero następnego dnia 
dowiedzieli się o swej bytności na uroczystości.

„Pani Madzia bardzo słodka     
starszych panów to maskotka” 

„Pewien pan na Madzię zerka
 by zrobiła mu szprycerka (!?)”
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Henryk Cebula - GRAFIKI
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Fragment wywiadu z Panią Moniką Wąs - druk za zgodą autora
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Jan Nowicki

fot: B. Kucharek

           Zobaczyłem go, jak stał w bramie mojego teatru i 
przecierał białą chusteczką wilgotne od deszczu okulary 
krótkowidza. Robił to machinalnie, całą uwagę skupiając 
na obserwacji długiego korytarza, który z prawej kończył 
się schodami wiodącymi za kulisy.
Miał siedemdziesiąt, może więcej lat. Długo patrzył tam, 
gdzie Ona zniknęła. Zawsze Ją odprowadzał na każdy 
wieczorny spektakl i zawsze czekał, kiedy kończyła swoją rolę. Starszy pan - smukły 
cień.
Wyminąłem go, pędem rzuciłem się w kierunku schodów. Przeskoczyłem pięć, sześć 
pierwszych stopni i wtedy zobaczyłem... Jej postać. Stała wyżej, odwrócona do mnie 
tyłem. Oparta o poręcz, z wysoko uniesioną głową. Odpoczywała. Ubrana była w piękne, 
sięgające kostek futro. Poczułem, jak przez charakterystyczny dla tego miejsca przykry 
zapach szczurów i wilgoci przebija się woń wspaniałych perfum. Wolnym krokiem 
ruszyła. Ja także, tyle że tym razem w rytmie, który mi narzuciła. Przeszliśmy może trzy, 
może cztery stopnie - nieważne. Przeszliśmy wystarczająco dużo, abym - patrząc z dołu 
na jej wspaniałą postać - wyobraził sobie, że jestem giermkiem kornie stąpającym za 
królową.
Gdy stawała, to i ja stawałem. Gdy szła, to i ja szedłem. W pewnym momencie 
zatrzymała się, odwróciła do mnie i uśmiechnęła bez słowa. Pomyślałem z drżeniem 
serca, że teraz (ciągle w jej rytmie) powinienem się zbliżyć.
Gdy stanąłem przed nią, dłonią - ciepłą mimo fioletowej rękawiczki - dotknęła mojej 
twarzy. A potem tym fioletem zasłoniła usta. Tak jakby chciała uwięzić jakieś
słowo. Może skargę. I jeszcze jeden uśmiech. A po nim już zdanie, wypowiedziane z 
autoironią i szczyptą niedowierzania:
- Biegnij, stara już jestem.
Ta piękna pani, o wyraźnym zarysie pełnych ust, z gęstwą wspaniałych włosów na 
głowie, błyszczącymi oczyma, ta wielka aktorka była już... bardzo stara. Jednak do końca 
pozostała kobietą. Słyszysz - Drogi Czytelniku? Przez całe życie, od początku do końca, 
przede wszystkim... kobietą.
A ja wtedy byłem dwudziestoczteroletnim chłopcem. 
Stałem, patrzyłem i wiedziałem, że do końca życia nie będę potrafił wymazać z pamięci 
wspaniałego obrazu Zofii Jaroszewskiej.

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

14 września 2007

Pierwsza, która odeszła
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..a Ty?..dołącz..czekamy ☺...

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

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

Jan Güntner, Marek Pacuła  , Henryk Cebula, Mateusz Moczulski, Iwona 

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

Naszemu koledze Jackowi Maińskiemu składamy tą drogą
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci Mamy.

Redakcja i przyjaciele

Pazdej, Michał Piętniewicz.


