
24  │vis a vis | czerwiec    2018

 numer 6 (120), Kraków, 2018czerwiec   

fo
t. B

. K
u
c
h
a
re

k

Gazetka Vis a Vis: Copyright reserved by Bogusław Kucharek.
Wszystkie materiały publikowane są za zgodą autorów

fot:  B. Kucharek, W. Morek, B. Zimowski

Niezależna Telewizja 
Vis á Vis

1 czerwca - Międzynarodowy Dzień Dziecka

Nadredaktor naszej Gazetki, w wieku pięciu lat, na wakacjach w Rabce.

fot: archiwum
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Co powiemy naszym dzieciom przed podróżą 
jakiej rady udzielimy im na drogę
może tej że życie jest kolczastą różą
która czasem tylko służy za ozdobę

Co powiemy naszym dzieciom przed balangą
która w obcych może skończyć się ramionach
przecież sami kiedyś szliśmy w takie tango
jakby całkiem nic nie miało zostać po nas

Wciąż te same gesty
takie same słowa
bardzo zwykły wierszyk
każdy z nas przechował

Oklepaną frazę
która nic nie zmienia
pośród zgiełku zdarzeń
mówią pokolenia

Nie powiemy naszym dzieciom nic nowego
przecież wszystko mogą znaleźć w internecie
potem życie poukładać z klocków lego
z białych zima jest zrobiona z żółtych jesień

A gdy przyjdzie nam odlecieć hen daleko
do tej gwiazdy która miga wśród zamieci
jedną rzecz powiemy wtedy naszym dzieciom
żeby dobrze pilnowały swoich dzieci

Wciąż te same gesty
takie same słowa
bardzo zwykły wierszyk 
każdy z nas przechował

Ale czasem jeszcze
kiedy noc dokoła
takim właśnie wierszem
chce się głośno wołać

Co powiemy naszym dzieciom...
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Adam Kawa

XXIV

fot. B. Kucharek

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

XXIII

Tak cicho tylko nietoperz lub sowa             
noc w skrzydłach niesie i otwiera ciemność, 
bym przez sen nocy wszedł w noc równoległą 
i wzniósł się ponad

mrok wyobraźni, gdzie słowa ponowa        
lśni blaskiem takim, że tropy gwiazd bledną  
i dziwun słowa słów otwiera ciemność,     
bym wzniósł się ponad

słów zadziwienie, a słowa od nowa -              
w poprzek logiki - dziwią się wraz ze mną,  
że w nich poezja, co otwiera ciemność            
i wznosi ponad...

W sen nocy słowo gwiazd drżenie wplątało. 
Drży w metaforze wyobraźni zając,

W tym zadziwieniu, że są obok siebie,        
odkryły słowa swój dźwięk, zapach, barwę,  
jakby przez sonet w zadymce bzu nagle   
rosomak przebiegł.

Zasypywały sonatę bzu śniegiem,             
brzmiały w akordach fioletowo wiatrem, 
wygrywał dziwun na mrozu fujarce                  
bzu płatki lekkie.

Ciężar z kolorem, zapach złączył z dźwiękiem, 
wypełnił wszechświat dysonansu światłem, 
wygrywał dziwun na mrozu fujarce 
wszechświatów przestrzeń.

Tak odkrył dziwun samej rzeczy sedno.   
Stworzył w sonecie muzykę konkretną



4   │vis a vis | czerwiec    2018

Ladislav Volko

Liścik z Bratysławy nr: 46

fot: N. Pazdej

Lata 60-te na całym świecie odznaczały się erupcją 

ludzkie j  aktywności ,  dążeniem do wolności ,  

poszukiwaniem nowych platform wypowiedzi. Astrolodzy 

by powiedzieli, że wszystko to było wpisane w gwiazdach. 

W byłym obozie socjalistycznym, po tragicznych latach 50-

tych nastąpiła odwilż, która miala różne oblicza. 

Czechosłowacja była raczej państwem posłusznym wobec Związku Radzieckiego prawie 

we wszystkich dziedzinach życia. Chociaż centrum władzy bylo w Pradze pod 

przewodnictwiem Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Czechosłowacji, w 

Bratysławie istniał Komitet Centralny Komunistycznej Partii Słowacji – który miał jednak 

ograniczone możliwości decyzyjne – szkolnictwo, kultura, sztuka i nauka jednak podlegały 

Bratysławie. Model ten obejmowal wszystkie organizacje. Nie istniał Komitet Centralny 

Komunistycznej Partii Czech. Ten nie wyważony model działania miał jednak swoje skryte a 

poóźniej i jawne pozytywne wyniki. Na czele słowackiego KC był od roku 1963 Alexander 

Dubček i sekretarzem odpowiedzialnym za ideologię - Vasil Bilak, który w owyym czasie 

wśrod intelektualistów, artystów i naukowcow miał pozytywną opinie. Kiedy, na przykład,  

w 1962 roku powstał pierwszy film czechosłowackiej nowej fali Słońce w sieci reżysera 

Štefana Uhra, sekretarzem generalnym KP RS był jeszcze demagog Karol Bacilek – film 

został zatrzymany i właśnie Bilak - jako szef ideologii, na własną odpowiedziałność 

pozwolił na jego dystrybucję. Takich spraw było więcej. Ten sam Vasil Bilak, który w 1968 

roku był jednym z autorów listu zapraszającego Związek Radziecki do okupacji 

Czechosłowacji. 

Odwilż lat 60-tych miała duży wpływ na kulturę w ogóle a kulturę studencką w Czechach jak 

i na Slowacji w szczególności. Zryw czy erupcja we wszystkich dziedzinach niebywała. 

Powstawały nowe pisma literackie i w pismach klasycznych, redaktorzy i współpracownicy 

jak gdyby otrzymali transfuzje, i to nawet w pismach partyjnych. Powstawały nowe pisma 

studenckie na poszczególnych fakultetach, które były bardzo krytyczne wobec istniejącej 

rzeczywistości. Już istniejące pisma stawały się bardziej radykalne. Właśnie na łamach pism 

studenckich rozpoczeli swoją działalność publicystyczną pisarze, dzienikarze, publicyści, 

którym nie pozwolono publikować, zresztą z różnych powodów przedtem. Na Slowacji 

chodziło przede wszystkim o grupę tzw. burżuazyjnych nacjonalistów, do ktorej należeli 

przede wszystkim, znany państwu, Gustáv Husák, wyśmienity lewicowy poeta i publicysta 

Ladislav Novomeský czy minister spraw zagranicznych Czechosłowacji, intelektualista 
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Vladimír Clementis. W latach 50-tych wszystkich sądzono i wraz z dalszymi 

przedwojennymi komunistami otrzymali wysokie wyroki. Vladimíra Clementisa wyłączono 

z grupy burżuazyjnych nacjonalistów i sądzono wraz z grupa Rudolfa Slánskiego, który 

zresztą był przedtem sekretarzem generalnym Partii. Obu powieszono a z nimi i dalszych 

dziewięciu wysokich funkcionariuszy partyjnych. O sprawach tych, kiedy Partia 

samokrytycznie uznała, że wyroki były wykonstruowane i amnestowała swoich członków, 

pisano najpierw w gazetach studenckich a dopiero póżniej, kiedy Partia się powoli odradzała, 

w innych mediach. Gazety studenckie współpracowały przede wszystkim z tygodnikami 

literackimi, które się przekształcały w platformy buntu i otwartej krytyki rządzacej Partii.   

W Pradze oprócz innych pism, powstal Student, (tygodnik), zresztą organ KC 

Czechosłowackiego Związku Młodzieży (pażdziernik  1965). Na Słowacji wcześniej, bo    

w 1964 roku na Uniwersytecie Komeńskiego powstało pismo Echo bratislavských 

vysokoškolákov, które się przekształciło w pismo ogólnosłowackie i wychodziło aż do 

listopada 1968 roku, kiedy ostatni, już wydrukowany numer Echa wrzucił do Dunaju, jego 

redaktor Michal Horský – później świetny analityk polityczny. Już rozpoczynają się czystki i 

szukanie wrogów socjalizmu również między studentami. Gustáv Husák, który rozpoczął 

swoj drugi etap polityczny właśnie na łamach Echa, po dojściu do władzy, w jednym z 

pierwszych swoich przemówień powiedział, że przedstawicielem prawicowego 

oportumizmu między studentami jest Echo bratislavských vysokoškolákov i tym samym 

zakończono wydawanie pisma. 

Teraz tu ma swój kąt, Iwona Siwek - Front:

Z okazji Dnia Dziecka, wszystkim naszym 
Koleżankom i Kolegom z przedszkola Vis á Vis,

 składamy najlepsze życzenia. Redakcja
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fot. B. Kucharek

Zbigniew Bajka

Vis à Vis  historia prawdziwa.  

(część IV) Stolik Episkopatu I

Jest 21 czerwca. Właśnie siedzimy w Zwisie ze 
znakomitym językoznawcą ze stolicy, prof. Jerzym 
B.; żona na zakupach, my patrzymy w okno telewizora 
VaV). Ach, jak mi tego brakuje w Warszawie – 
wzdycha JB, łzę strząsając do piołunówki. Z wieży 

Bazyliki Mariackiej słychać południowy hejnał, przychodzi małżonka Jurka – pani dr 
Lucyna K., zaczyna zapełniać się nasz słynny zwisowy stolik. Szybkim krokiem 
marszowym zmierza doń Andrzej S., na którego przy stoliku czeka już „Szprycerek”, dość 
wcześnie (jak dla niego) pojawia się Henryk T. K.(znakomity fotograf, z sukcesami w USA 
i nie tylko, prawnuk założyciela firmy „Zieleniewski”, syn twórcy pierwszych „solarów” w 
Polsce).
Chwilę potem – od strony ul. Brackiej widać jaśniejącą, dostojną głowę nadredaktora 
Bogusława K. (Przemyślanin, dostaje od Madzi - też z Przemyśla - piwo z serduszkiem 
namalowanym sokiem malinowym), a zaraz za nim nadchodzi od strony ul. Wiślnej kolejny 
redaktor zwisowego pisma, szef Działu Konserwacji Muzeum Archeologicznego - Andrzej 
D.
Masz oto Jureczku – powiadam do przyjaciela – część załogi słynnego stolika Zwisu. To 
stolik, obok pomnika Piotra S., czynny na zewnątrz od wiosny do jesieni, czasem 
wzmocniony drugim, obok, we wnętrzu pubu. Grono bywalców, które się przy nim 
gromadzi, nazywane jest czasem „episkopatem”, czasem „radą starców”, obecnie jego trzon 
tworzy redakcja najmniejszej gazetki świata oraz jej współpracowników – autorów. 
Profesor z małżonką udaje się na dworzec, ze smutkiem w oczach,  a ja dosiadam się do 
zacnego towarzystwa. Wracają wspomnienia, któż drzewiej przy tym stoliku nie siedział: 
Czesio R. – prof. etnograf (jak on dostojnie zasiadał, jak wspaniale opowiadał), Wojtek F. – 
prof. ASP – rzeźbiarz i muzyk, żartowniś i gawędziarz., Andrzej B. spec od zamówień 
publicznych, poeta, gazda i toprowiec, cudowny opowiadacz dowcipów góralskich, czy 
wiedzący wszystko o wszystkich – sądeczanin Antek P., ten miał  komputer w głowie, choć 
czasami linki działały niezbyt precyzyjnie. Przy Piotrusiu siadał też książę nastroju Mietek 
Ś., czasem opowiadał, czasem śpiewał (przedwojenne szlagiery, ale też piosenkę o Zwisie), 
stąd też, po miłej rozmowie ze znakomitym jazzmanem Markiem M. poszedł na ostatni      
w swoim życiu spacer, który skończył się na Plantach.
Przy tym stoliku (choć czasem przy drugim, już w głębi pubu) chętnie zasiada pieśniarz i 
poeta Leszek D. z żoną Basią (z ul. Brackiej mają blisko) oraz – przychodzący rzadziej, ale 
smacznie, wybitny kompozytor Zygmunt K. (kawka, czerwone winko, niegdyś też 
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wódeczka), opowiadacz przedni, ale też lubiący i znający dobre ploteczki. 
W południe zjawiają się codziennie i regularnie dwaj panowie Boguś Z. i Wojtek M. Długi 
Boguś – z zawodu metalurg, całe życie - artysta fotografik, mistrz damskich aktów jest 
wydawcą zwisowej gazetki, składa ją, nierzadko opatruje własnymi fotogramami. 
Docierający do pubu na rowerze lub pieszo Wojciech M., to  fotograf i filmowiec Piwnicy, 
Zwisu i okolicy. Obaj panowie chwilę potem idą na szybki obiad..
Z obwarzankiem w ręku, dokarmiając gołębie, siedzi wspomniany Andrzej S. 
(zapowiadany na niektórych koncertach, jako piosenkarz lub bard z Krakowa – jak on tego 
nie lubi; piosenkarza ze stolicy nie wita się przecież jako artysty z Warszawy), dzisiaj 
herbatka, ale za dwa miesiące może coś mocniejszego. Właśnie opowiada o ostatnim swoim 
koncercie, a może wspomina ostatnią swoją afrykańską wyprawę. 
Zbliża się 14.00. Z Grobli maszeruje Dyrektor Piwnicy pB (w Krakowie tytuły są 
dożywotnie) Piotr F.. Czasem pojawia się Franciszek F., były kierownik Klubu Piwnicy 
pB, żywa jej kronika, znakomity facecjonista. Jest też nieśmiertelny pan Janek, dyrektor od 
piwnicznych świateł  i kinooperator, a także zarządca porządku w Zwisie. Chwilę potem 
podjeżdża na rowerze Zbigniew R. (mieszka daleko, jakieś 500 metrów od Zwisu, 
naprzeciwko Collegium Novum). Z knajpki  Raj na Rajskiej wracają panowie Boguś i 
Wojtek, nigdy jakoś nie udało się im zaprosić tam kolegi R. Ten znany artysta (Piwnica oraz 
zespół Tropicale Tahiti Granda Banda) nie był także nigdy w jaskini Raj koło Chęcin. 
Trzeba dostawiać kolejne krzesełka. Z Dębnik zjeżdża Wojciech R. h. Junosza, hodowca 
koni i kuzyn Jerzego – prezydenta Krakowa w 1990 r., jeśli akurat nie wyjeżdża do swojego 
pałacu w Jakubowicach koło Proszowic. Dociera inny herbowy – Andrzej T. (h. Kolumna), 
obywatel Szwecji, choć ostatnio prawie na stałe w Krakowie. Chwilę po nim zjawia się, 
objuczony książkami i w stylowym kapeluszu, aktualnie mieszkaniec Zakopanego, 
ekscelencja były konsul (w Ameryce Środkowej) Adam K.  Na koniec od strony 
Sławkowskiej dociera mistrz fotografii, jak mawiam o nim - „starszy cechu”, Leszek P., 
elegancki pan o wspaniałym wąsie i przedwojennym do niego grzebyku.                                   (c.d.n.)  
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(Nadciągnęło RODO, więc nie podaję nazwisk.)
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Zasłyszane lewym uchem, 

     czyli kronika towarzyska:

fot: B. Zimowski 

Znany senator J.F.  kolejny już raz wyraził swe poparcie dla naszej gazetki wspierając ją 
moralnie i finansowo. Dziękujemy!

Na ceremonii wręczenia Złotych Gruszek i Honoris Gratia tradycyjnie pojawiła się 
„Silna Grupa Wernisażowa”. Co prawda  w samej uroczystości nie uczestniczyli, ale 
dzielnie dawali odpór „atakującym” ich kubki smakowe, winom i  przekąskom.

W  Galerii Vis a Vis odbył się wernisaż  prac fotograficznych znanego „ekshibicjonisty” 
Jacka M. Artysta przedstawił w swych pracach życie seksualne  owadów, robaczków, 
motylków, ptaszków, jaszczurek i innych  drobnych zwierzątek. O dziwo nie zanotowano 
żadnych protestów znanych nam skądinąd  środowisk. 

Jak nam doniesiono w stronę Zwisu zmierzają klucze Polonusów z Australii i Ameryki. 
Kierownictwo przygotowuje  się na zwiększone zapotrzebowanie na karmę i napoje.

W związku z okupacją stolika  redakcyjnego przez „obcych” przenosimy redakcję pod 
parasole.

Kierownictwo naszego bistro wprowadza  limity czasowe na korzystanie z kluczyka do 
WC, chce w ten sposób zapobiec negatywnym skutkom nagłej popularności  Vis a Vis.

Zasłyszana rozmowa:

B.Z. - Podoba mi się zdjęcie tej rudej!

J.M. (autor wystawy) - Jakiej rudej? A! .. to jest wiewióra !

B.Z. - Mogę dostać do niej telefon ?

Pani Marioli życzymy  szybkiego powrotu do zdrowia !                                                                                                                                                                                                                                                    

                         

Jeden ze stałych bywalców Zwisu przyznał, że Jego 
rodzina  straciła  Polski tytuł hrabiowski za ubiczowanie
chłopa pańszczyźnianego. Na szczęście ostał mu się  
węgierski tytuł  hrabiowski.

:
Wieści ze Zwisu i  okolic zasłyszane przez 
Nadredaktora  B. K.
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 Droga do raju cz. 13

 Marek Michalak 

Jest dobrze po północy. Chwila wyciszenia przed snem    z 
jakąś książką. Nagle słyszę dzwonek przy furtce. Wyszedłem 
na ganek i widzę dwa „filary” wzmacniające obudowę furtki. 
Rozpoznaję znajome głosy. Słyszę niemal równocześnie- 
cześć Marek! Jak to dobrze, że jesteś w domu. Potem ze 
zwolnioną ale wspaniałą dykcją słucham opowieści Jana 
Nowickiego.
Odwiedziłem mojego przyjaciela, który jak wiesz mieszka 
dwie ulice za tobą. Mieliśmy sporo tematów do omówienia i 
nawet nie spostrzegliśmy, kiedy skończył się nam „enzym” ale - nie tematy. 
Jurek Radziwiłowicz, bo z nim tworzyliśmy nowe wizje na przyszłość wpadł na genialny
pomysł podejścia do ciebie, twierdząc – na Marka można liczyć – znam jego piwnicę.
O tej porze nie ma szans na kupienie czegoś w waszej wsi. Dodam, działo się to jakieś 
dwadzieścia pięć lat temu. Zaprosiłem sympatycznych Gości do domu. Zapytałem na jaki  
„enzym” liczą ? Chwilę potem  wracałem z odpowiednim  „doładowaniem” z piwnicy. 
Teraz już razem próbowaliśmy ustalić, jak ulepszyć ten świat. Po trzech godzinach 
surfowania wśród meandrów różnych wizji weszła nam w słowo moja wspaniała żona 
Iwona, którą coraz głośniejsza rozmowa wybudziła ze snu. Stwierdziła, że najwyższy czas 
tę rozmowę utrwalić snem. Było tylko jedno wyjście.
Zgodzić się z Nią. Koledzy poszli spać do Jurka. Ja obiecałem, że zrobię żonie pyszne 
śniadanie i też udałem się grzecznie w ramiona Morfeusza. Słowo, to słowo. Przygotowałem 
rano śniadanie. Siadamy do stołu. Jest piętnaście minut po 9-tej. Dzwonek. Wychodzę na 
ganek. Przy furtce Jan z jakąś reklamówką w ręce. Cześć Marek! Akurat wracałem od Jurka i 
zauważyłem, że koło ciebie otwierają „Kręgielnię”. Wszedłem kupiłem śniadanie na wynos 
– czy mógłbym je  z Wami wypić?
Oczywiście! Zachodź! I tak całą trójką otarliśmy się o raj!

Droga do raju - przez piwnicę…

Drzewo jest niewzruszone
tylko lekko oddycha
trwa krzątanina ptaków
śpiew poetów

* * *

Marek Wawrzyński

fot. B. Kucharek

maj 2018, Krakówfo
t:

 B
. 
Z

im
o
w

s
k
i 



czerwiec    2018  | vis a vis │ 11

Kraków 1969

Andrzej Warchał

fot. B. Kucharek

- Panowie - powiedział prezydent. Nasza armia 
rozrosła się niebywale. Na wojnę nie ma już co liczyć. 
Trzeba się z nią rozprawić teraz.
- To już się robi - powiedział najstarszy. - Marynarka 
nie istnieje. Łodzie podwodne wysłaliśmy w głąb 
lądu. Żeby się nikt nie zorientował, to trzy razy 
dziennie polewamy je wodą.

- Lotnictwo też jest na wykończeniu - rzucił najniższy. - Od tygodnia ćwiczymy z nimi 
katastrofy i jeszcze tylko obsługa naziemna została.
- U mnie też wszystko w porządku - powiedział najgrubszy. - Wojska rakietowe tak 
ukryłem, że sam ich nie mogę teraz znaleźć.
- W takim razie problem jest tylko z piechotą - powiedział prezydent. - Magazyny są nią 
zapchane. Co starsze roczniki pleśnią podchodzą.
- Można by z nich penicylinę zrobić.
- No, kiedy znowu chleba nie ma.
- To w takim razie wziąć ich głodem.
- Nie skutkuje - wmieszał się najchudszy. - W pierwszym okręgu od tygodnia nie jedzą, a 
jeszcze śpiew stamtąd dochodzi. W każdym razie robimy co możemy. Grupa oficerów 
przez tydzień na pocisku leżała i dopiero potem okazało się, że to był niewypał.
- Największe kłopoty są z kompanią honorową - odezwał się inny. - Tak się jej liczebność 
zwiększyła, że prezydent braci przez dwa dni szedł wzdłuż jej frontu.
- Jeszcze gorzej jest z plutonem egzekucyjnym. Tylu ich jest, że skazaniec musi kilka 
razy zmieniać stanowisko, żeby go wszyscy mogli trafić.
- To żaden problem. Ustawi się pluton po okręgu i wystrzelają się sami.
- Ja bym jednak zastosował atom - powiedział prezydent. - Rozbić go się nam co prawda 
nie udało, ale przynajmniej żeśmy go kilka razy silnie uderzyli. Załatwimy sprawę wtedy 
totalnie. A jak zostaną jakieś niedobitki to zrobimy z nich partyzantkę i będziemy mogli 
zacząć wszystko od początku.

NARADA

Lato nadchodzi. Tłum i hałas wokół naszej kawiarenki. Jak donosi rubryka z 

lewego ucha, stolik służbowy coraz częściej zajęty. Jeszcze trochę i zostaniemy 

bezdomni. O ironio, zaczynam tęsknić za listopadem, kiedy to tylko deszcz, kawa i 

ja.  Albo za Bieszczadami w kwietniu…  Tu gorąco polecam nasz fotoreportaż.  AD

10  │vis a vis | czerwiec    2018
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*   *   *
teraz mnie nie ma
ciągłość
pamięci
myśli
przyszłość wielowariantowa
teraz 
ptaki
śpiewają

*   *   *
żyjemy w kosmosie myśli
spiralne galaktyki
pełne gwiazd
albo pustka wypełniona
szumem i nieznaną materią
albo czarna dziura
co zasysa dobro

*   *   *
wypatruję
bliźniaczej galaktyki
której systemy słoneczne
oplatają nagie jądro
serce wszechświata zimne
nie ogrzeje nas nawet tysiąc słońc

*   *   *
jakie jest
prawdopodobieństwo
zderzenia
pewnie są na to równania
raz na tysiąc lat
raz na tysiąc istnień
wystarczy raz

Andrzej Dyga

ze zbioru „kosmiczne nieporozumienie”

jeszcze przed chwilą
był w Vis a Vis
jak oni, jak my, jak wy
kawa, ploteczki i wódki trzy
i życie - przez śmiech lub przez łzy

jeszcze przed chwilą
był w Vis a Vis
jak wczoraj, przed rokiem, jak dziś
wplątani cicho w korowód dni
wszyscy składamy się z chwil

jest nas tu wielu
z celem, bez celu
z nadzieją i bez nadziei
czasem pijemy bo coś się skleiło
czasem - bo nic się nie klei

krakowski rynek zapada w zimę 
lub w deszcz kwiatów akacji
mijają wszyscy co mieli rację
i ci, co nie mieli racji

hejnał czas znaczy, bo jakże inaczej
dzień znika za najdalsze dale
mijają wszyscy, którzy kochali
i ci co nie czuli nic, wcale

jeszcze przed chwilą
był w Vis a Vis
jak oni, jak my, jak wy
chyłkiem łza w oku
znów kręci się
kolejny z nas zniknął we mgle.....

Agnieszka

Grochowicz

Wymarzyłam sobie nas dwoje: 
malutki okruszek szczęścia. 
To Ty jesteś tym niepokojem. 
Ty. I ja w Twoich objęciach.

Wymarzyłam sobie ten płomień
i nadeszła chwila wyśniona. 
To Ty. 
To Ty jesteś tym ogniem.
Ty. I ja w Twoich ramionach.

Wymarzyłam sobie serc parę,
płonących żarem ogniska. 
To Ty.
To Ty jesteś tym żarem. 
Ty. I ja w Twoich uściskach. 

Wymarzyłam to upojenie,
pocałunki, szepty tłumione.
To Ty jesteś tym uniesieniem.
Ty. I ja w Ciebie wtulona.

Lecz nie uściski, nie ramiona, 
nie objęcia są najpiękniejsze.
Szczęście to wziąć Twoją dłoń kochaną
i pocałować jej wnętrze.

Vis á Vis

Wiktoria Sobczyk
AGH - Akademia Górniczo - Hutnicza

fot: B. Zimowski 

fot: A. M. Staszczak 

fot. archiwum
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działający w szarej strefie. Ale o tym w następnym odcinku. 
Takich lub podobnych rozwiązań na świecie było mnóstwo. Przypomniałem kilka tych z 
naszego krakowskiego podwórka. Ale była, i jest nadal, technologia prawdziwej fotografii 
natychmiastowej, z którą zetknął się chyba każdy z nas. Mianowicie system Polaroid, 
wynaleziony i opatentowany przez E.H. Landa w 1929. Udoskonalany i obudowywany 
kolejnymi patentami święcił triumfy, głównie w Stanach Zjednoczonych w drugiej połowie 
minionego wieku. Wielkiej popularności nie zdobył z powodu dosyć wysokich kosztów 
materiału i tego, że uzyskiwało się tylko jeden niepowtarzalny oryginał najczęściej w 
niedużym formacie. Ta technologia miała zastosowanie w fotografii naukowej oraz 
zawodowej jako zdjęcia próbne. Zainteresowali się nią również artyści. W tym wypadku 
technologia była przeważnie obudowana jakąś ideologią albo mniej lub bardziej bałamutną 
„filozofią” uzasadniającą użycie tego materiału. Kilkanaście lat temu nasz kolega z 
Australii, Jacek Szmuc demonstrował swoje prace wykonane techniką  Polaroida na  
wystawie w Domu Polonii. Ok. roku 2000 firma zbankrutowała, a raczej z godnością 
wyzionęła ducha. 
Ostatnią działającą fabrykę i markę kupił nasz rodak W. Smołokowski. Ma nią kierować 
jego syn Oskar kierując ofertę do ekscentrycznych artystów i miłośników staroci takich jak 
radia lampowe, płyty winylowe  i t.p. Jak się ma miliardy to stać człowieka na romantyczne 
gesty. Któż bogatemu zabroni.

   Grupa jazzu tradycyjnego  założona        
w 1968 roku przez Andrzeja Jakóbca 
(tp,voc,lead.), Ryszarda Kopciucha-
Maturskiego (b), Tadeusza Ofertę (bjo) 
przy współpracy Wiesława Kuprowskiego 
(klar.), Czesława Dworzańskiego (dr), 
Marka Michalaka(puzon),Henryka 
Słaboszowskiego (fortepian), Witolda 
Stryszowskiego (git.bas.) . Ponadto z zespołem współpracowali: Jan Boba, Sławomir Kula, 
Wojciech Salamon, Jacek Sobbota, Jan Poprawa,  Zdzisław Gogulski, Adam Pukalak, 
Andrzej Lechowski i Andrzej Zaucha. Autorem nazwy zespołu jest Ryszard Kopciuch- 
Maturski. W 1970 roku  na festiwalu Jazz nad Odrą zespół zdobył swoją pierwszą nagrodę.  
Grupa OMB jest laureatem wielu festiwali jazzowych m.in. w Bilzen, San Sebastian, 
Zurichu. Uczestniczyli także wielokrotnie w Festiwalu Jazz Jambore.

Grupa odwiedziła z koncertami prawie wszystkie kraje europejskie. Najbardziej znane  
utwory znajdujące się w repertuarze zespołu to: Bandoska (nagroda na festiwalu Jazz nad 
Odrą), Caravan, Midnight In Moscow, Marsz Pacyfistów czy Zchodźże słoneczko. Po 
śmierci Andrzeja Jakóbca (8.X.2005) zespół gra w składzie: Ryszard Kopciuch-
Maturski(b), Adam Góralczyk (puzon,skrzypce), Witold Kierzkowski (perkusja), Tadeusz 
Oferta (bjo), Ryszard Kwaśniewski (klarnet,skrzypce, saksofon), Elżbieta Kulpa (voc.)

                                                                                      Opracował Bogusław Kucharek

Old  Metropolitan Band

fot. archiwum
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Lesław Pizło

fot: B. Kańska - Bielak

O fotografii - 8

Oczekiwanie wzmaga apetyt. Stąd, przystawki podawane 
przed głównym daniem mające złagodzić ból oczekiwania 
na właściwy posiłek. Z fotografią było podobnie. Trudno 
uwierzyć młodym ludziom znającym tylko fotografię 
cyfrową, gdzie efekt jest natychmiastowy. A jeszcze nie 
tak dawno, gdy dostępny był tylko „mokry proces”, gdy od 
naciśnięcia spustu migawki, do finalnego efektu trzeba 
było czekać wiele godzin, a nawet dni, ciekawość 
połączona z niecierpliwością wprost zżerała fotografa. I to 
zarówno amatora jak i zawodowca. Wyszło, czy nie ? 
może coś przeoczyłem, może jakiś defekt sprzętu lub materiału. Opiszę jak próbowano 
złagodzić ten ból oczekiwania w czasach nie tak znów odległych. 
W latach 60-tych funkcjonował koło pomnika Straszewskiego na plantach, a czasem na 
dziedzińcu wawelskim osobliwy jegomość robiący zdjęcia natychmiastowe. Trwało to ok. 
15 minut. Posługiwał się sporych rozmiarów kamerą skrzynkową. Zdjęcie robił na papierze 
fotograficznym. Szybko je wywoływał w podręcznej ciemni typu „rękaw”. Otrzymany 
negatyw powtórnie fotografował i uzyskiwał pozytyw. Znów szybkie wywołanie, suszenie 
przez chwilę na słońcu (urzędował tylko w pogodne dni) i gotowe. Zdjęcie paskudne ale 
szybko !
Pan Stasiu Grodecki z ul. Wiślnej miał w swoim zakładzie FOTOAUTOMAT. Zdjęcie 
klient robił sobie sam  w specjalnej kabinie i odbierał po dwóch godzinach. Ów „automat” 
polegał na tym, że klient ustawiwszy się w wyznaczonym miejscu mógł zrobić dowolnie 
głupią minę i nacisnąć guzik wyzwalający migawkę w aparacie umieszczonym za ścianką. 
Pracownik co godzinę wyjmował kawałek naświetlonego filmu, obrabiał i wydawał. Do 
dyspozycji klienta były różne akcesoria (kapelusze, okulary i t.p.) mające uatrakcyjnić 
zdjęcie.
Później nadszedł czas prawdziwych automatycznych kabin fotograficznych; niektóre 
funkcjonują do dziś. Różne to były konstrukcje, ale nie będę się nad tym rozwodził bo może 
to zainteresować tylko pasjonatów i fachowców.
Pan Jan Voigt, nestor znanej firmy optycznej (okularowej) przy ul. Floriańskiej, prowadził 
usługowe laboratorium fotograficzne. W latach 30-tych reklamował swoje usługi 
ekspresowe. „Rolka (filmu) oddana do godz. 1 po południu do odbioru o 6-tej wieczorem 
wraz z odbitkami” Tempo na owe czasy imponujące i wywołujące uśmiech politowania 
następnego pokolenia, przyzwyczajonego do „ 1 hour service”, co stało się normą, z chwilą 
upowszechnienia wyrafinowanych automatów sterowanych elektronicznie. Miałem okazję 
widzieć to niezwykłe laboratorium p. Voigta. Ta fenomenalna szybkość brała się z 
najnowocześniejszego, jak na owe czasy, wyposażenia i pracy wielu kompetentnych 
laborantów. Budziło to w środowisku ogromną zawiść. Natknąłem się nawet na donosy do 
władz miasta, że p. Voigt jest fuszerem odbierającym chleb prawdziwym rzemieślnikom. 
Dla wyjaśnienia;
„Fuszer” to nie był ktoś, kto partaczył robotę, jak to się dziś mówi, tylko rzemieślnik 
pracujący bez uprawnień i odpowiednich zezwoleń. Wg. dzisiejszego nazewnictwa 
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Jerzy Antkowiak

Takie oto kretyństwa wysłuchiwać mi przyszło na stare lata. 
I to nie broń Boże tak gaworzą prostaczkowie boży, o nie. To 
ulubione słowa-wytrychy elit artystycznych, panów i pań 
mówiących najczęściej za szybko, mówiących najczęściej 
bardzo mądrze, ale bez tego JAKBY nie da ją rady. Nie 
dziwmy się zatem, że ani prezes, ani pani premier, lub jak wolą językowi radykałowie „pani 
premiera”, a już szczególnie pan minister od kultury nie cierpią, nie znoszą elit teatralnych, 
filmowych, literackich. Oczywiście żartuję, bo przecież nie za meandry słowne władza nie 
cierpi elit, tylko zwyczajnie za to, że artyści nie chcą żeby im urzędnik mówił ile ma być 
Szekspira w Szekspirze. I czy będzie bardziej po bożemu w hajdawerach i w barchanach, czy 
może jednak odważnie i na golasa.
Tak jest, najlepiej na goło i na wesoło, a w tle disco-polo i ważne żeby to wszystko było 
zatwierdzone wiadomo gdzie i oczywiście golizna będzie udawana, zaś disco-polo jak 
najbardziej prawdziwe. Artysta potrzebuje prawdziwie wolnej wolności, i gdyby 
watykański „minister od kultury” z przed wieków zatwierdzał Michałowi Aniołowi projekt 
plafonu Sykstyny, to dzisiaj  oglądali byśmy w Kaplicy Sykstyńskiej facetów w rajtuzach. 
To, że artyści w emocjach mówią niezbornie, komicznie i z wytrychami typu JAKBY to, to 
jest przysłowiowe małe piwo. Granda to jest, że partyjny urzędnik mówi kto ładnie gra        
w teatrze, kto ładnie reżyseruje, filmuje, koncertuje i poezja, poezja jest panie kolego ważna, 
a my mamy takiego jednego... Lubię pisać przy muzyce i teraz grają mi MEZZO 
wagnerowskie WALKIRIE i słusznie, bo moje prywatne furie bardzo dobrze się komponują 
z WALKIRIAMI. Czy którykolwiek łysy, bez szyi patriota spod Teatru Powszechnego był 
kiedykolwiek w jakimkolwiek teatrze w charakterze widza? No dobrze, a właściwie nie 
dobrze, bo się zapędziłem w niebezpieczne tematy, a miałem pokpiwać z artystów których 
przecież kocham i tylko irytuje mnie kiedy mówią ciekawie o często wspaniałych 
wydarzeniach, a jadą równo po bandzie z tym nieszczęsnym JAKBY, albo sobie co pół 
zdania przytakują nieznośnym TAK. Wsłuchajcie się państwo jak fruwa w rozmowach, 
wywiadach, opowieściach to nieszczęsne TAK, opowiadacz sobie przytakuje, a to TAK go 
utwierdza, że mówi najprawdziwsze prawdę. Koniec z połajankami artystów jak i tych 
którzy artystów kochają mniej, nie JAKBY mniej, tylko zwyczajnie mniej, a tak po prawdzie 
to nie kochają wcale, tylko po prostu gardzą, domyślam się, że na szczęście z SIARCZYSTĄ 
WZAJEMNOŚCIĄ. Koniec, kropka, słucham teraz, i pisząc na maszynie zerkam jednym 
okiem na ekranik - a tam Georg Friedrich HENDEL, czyżby MESJASZ, bo słyszę słynne 
alleluja? Nie to oratorium SAUL, rany boskie, dramat biblijny, a na ekranie hulanki i 
swawole, mocno goło i jakoś mało biblijnie. Fachury od kultury by wiedziały, co z takim 
zberezeństwem należy zrobić. Ale nic to, felieton zaczyna być lekko muzycznopodony, 
zobaczymy, dokąd dobrniemy, na szczęście są jeszcze takie rejony sztuki nie zgwałcone 
skrzeczącą rzeczywistością, gdzie czytamy, oglądamy i słuchamy tego na co mamy ochotę, a 

...jestem JAKBY 

osobą niespokojną (-)

fot. B. Kucharek
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nie co jakiś bliżej niezidentyfikowany ktoś nam poleca. Ale licho nie śpi...
Przed finałem (jeszcze nieznanym) dwie sprawy wymagają wyjaśnienia. Autor tytułu tego 
felietonu, wybitny artysta, mówiący z szybkością karabinu maszynowego powiada             
w wywiadzie radiowym tak: „kompozytor dostał (Erich Wolfgang Korngold) w Hollywood 
jakby kilka Oscarów”. No wiec jak jest, dostał, czy jakby dostał. Może nudzę, ale mnie to 
zwyczajnie wkurza, bo jak bredzi beztalencie, to Bóg z nim, ale światowa sława? Nie 
przystoi.
Wobec powyższego - sprawy wszelakie, jako tako załatwione mknijmy w stronę finału. Co 
zatem serwujemy na finał? Nie może być inaczej, te koleje losu mam zapisane w gwiazdach. 
Po Walkiriach, czyli po WAGNERZE, po Oratorium, czyli po HENDLU, pojawia się 
prawdziwie gorące nazwisko IVES SAINT LAURENT. Cięgle pisząc ten felieton, 
porzucam moją domową, filharmonię czyli MEZZO i spodziewając się niespodzianki, 
dokładnie za dziesięć dziewiąta wieczorem zaglądam do francuskiego ARTE, a tam trzy 
godziny z YSL, i dwa filmy dokumentalne, jeden o powstawaniu najważniejszych kolekcji 
drugi to wielka gala w Centrum Pompidou, retrospekcja wszystkich Jego kolekcji 
zorganizowana przez Catherine DENEUVE i Pierre BERGE. Ostatni pokaz, pokaz gigant z 
udziałem YVE-S'A, za kulisami, i na wybiegu w otoczeniu swoich, gwiazd, ale naprawdę to 
zupełnie nieobecnego przybysza z jakichś bliżej nieznanych zaświatów. Po pokazie, jakiego 
nie było nigdy przedtem, bo nie mogło być, mógł zaistnieć kiedy miał już wszystkie kolekcje 
za sobą. Z wielu lat, w jeden wieczór wszystkie Jego Mondriany, Czarne Smokingi, Picassy, 
Safari, Dalekie Wschody, najpiękniejsze Czarne Suknie Płaszczowe, Folklor Baletów 
Rosyjskich, Czarne cienkie jak mgła Tiule, i największy dziw z lat 70-tych, kolekcja,           
w której przewidział zmierzch mody - we wściekle elektryzujących kolorach kuse, tandetne 
sztuczne futerka mody współczesnej. Makabryczny sen Wizjonera. Największego z 
Największych. Jedynego. Wszystko to widziałem na żywo od pierwszej Jego kolekcji po 
odejściu od DIORA, jeszcze na Rue Spontini, 
pierwszego Jego Domu Mody, aż do imperium 
na Avenue Marceau. Wielkich Twórców 
wielkiej Mody było wielu, wszystkich 
znałem, niektórych poznałem i był wśród nich 
jeden GENIUSZ -
to był  YVES  SAINT  LAURENT.

P.S.
Ba. Gdybym to wszystko przewidział, 
przeczuł jakimś siódmym, zmysłem, że tak 
magiczny będzie wieczór pisania tego 
felietonu, to machnął bym ręką na te małostki 
językowe i na naprawiaczy kultury. Muzyka 
od pewnego czasu robi ze mną, co chce, 
chociaż nie jeden, a całe stado słoni deptało mi 
ucho. Szkoda czasu na nicość. Może będę pisał 
muzyczne felietony o modzie, a w niej jest tyle 
muzyki ile kolorów. Wiem, że wiedział o tym 
YSL. Zdjęcie z katalogu wystawy Yves Saint 
Laurenta w Metropolitan Museum of Art        
w Nowym Jorku.
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Andrzej Matusiak
MÓJ DAWNY KRAKÓW 

MIASTO, LUDZIE, WYDARZENIA
na starej pocztówce i fotografii 
oraz wspomnieniach”  (70) 

fot: M. Przybyłowicz 

Jednym z bardziej kojarzonym przez wielu krakowian 
budynkiem jest zabytkowa kamienica „Pod Gruszką”,  stojąca 
na początku ulicy Szczepańskiej, jednej z najstarszych i 
najkrótszej bo liczącej tylko 88 metrów ulicy Starego Miasta, 
wytyczonej już przy 
lokacj i  Krakowa     

w 1257 roku. Zabudowania dzisiejszej 
kamienicy sięgają prawdopodobnie końca XIII 
w., a jej nazwa „Pod Gruszką”, wymieniana była 
w 1556 r. po łacinie jako „Sub Pira”. Jak dawna 
wieść gminna niesie, mieszkał w niej w 1386 r. 
austriacki książę Wilhelm Habsburg, gdzie 
podobno spotykał się potajemnie z królową 
Jadwigą mającą być wcześniej jego żoną.  
Jednak polska racja stanu, a właściwie polskich 
możnych zdecydowała, że Jadwiga została żoną 
litewskiego władcy Władysława Jagiełły. 
Kamienica wielokrotnie była przebudowywana i 
zmieniała właścicieli. Na przełomie XVII i 
XVIII wieku należała do krakowskiego 
chorążego i sędziego grodzkiego Andrzeja 
Żydowskiego. W tym czasie w Krakowie 
przebywał w latach 1693 – 1704 włoski 
rzeźbiarz - sztukator Baltaz Fontana , tworzący 
piękny wystrój budowanego kościoła św. Anny. 
W międzyczasie wykonywał drobniejsze prace jak np. w  Pałacu pod Krzysztofory.  
Prawdopodobnie tak spodobały się A. Żydowskiemu, że  zlecił wykonanie dekoracyjnych 

s t i u k ó w  ( s z t u k a t e r i i )                        
w pomieszczeniach I piętra swojej 
kamienicy.  Artysta przykrył 
gotyckie żebrowe sklepienia 
s t i u k o w y m i  r z e ź b a m i ,  
p rzeds tawia jącymi  a l egor i e  
Malarstwa, Rzeźby, Architektury i 
Muzyki, dwa kobiece biusty, 
militarne panoplie i girlandy 
kwiatów. Chyba trochę później, 
ściany udekorowano XVII – 
w i e c z n y m i  h o l e n d e r s k i m i  

fot: M. Przybyłowicz 

fot: L. Pizło
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niebieskimi kafelkami. Dekoracje te uczyniły z fontanowskich sal, wyróżniające się 
pomieszczenia mieszczańskie w Polsce. W 1898 r. Franc Sauer uruchomił na I piętrze 
kawiarnię, przeznaczając sale  Fontany dla pań. Kawiarnia była odwiedzana przez 
przedstawicieli krakowskiego środowiska artystycznego jak np. S.Wyspiańskiego, T.Rydla, 

K i Wł. Tetmajerów czy T.Boya-Żeleńskiego. Powstała 
tutaj w 1927 r. restauracja „Ziemiańska” po kilku 
latach zbankrutowała, a w lutym 1936 r. kamienica 
została zakupiona przez Izbę Lekarską w Krakowie. 
Wiosną 1939 r. otworzono na krótko literacką 
kawiarnię „Pod Złotą Gruszką”. Po likwidacji w 1950 
roku Izb Lekarskich i przejęciu ich majątku przez 
państwo ludowe, pomieszczenia I piętra premier J. 
Cyrankiewicz w 1951 r. sprezentował Stowarzyszeniu 
D z i e n n i k a r z y  P o l s k i c h .  P o  k a p i t a l n y m  
konserwatorskim remoncie pomieszczeń, powstał 
wówczas w nich Klub Dziennikarzy „Pod Gruszką” w 
którym gremialnie bywali znani krakowscy i nie tylko, 
dziennikarze, literaci, artyści z takimi tuzami jak np.  T. 

Śliwiak, L. J. Kern, T. Kwiatkowski, S. Mrożek i wielu innych, z których niektórzy 
znaczniejsi  mieli nawet rezerwowane „swoje stoliki”, a do przebywania tam zachęcały 
ówczesne przyjazne ceny konsumpcji i napojów. Bywał też tam fiakier Kaczara. W 2008 r. 
Prezydent Miasta Krakowa prof. J. Majchrowski przekazał Klub w administrację 
Śródmiejskiego Ośrodka Kultury z prowadzeniem działalności kulturalnej i 
gastronomicznej i umożliwieniem stowarzyszeniom dziennikarskim ich działalności 
statutowej. Od czerwca 2017 r. Klubem Dziennikarzy „Pod Gruszką” administruje nowo 
powstała miejska instytucja  Biblioteka  Kraków. Natomiast tamtejsza restauracja jest 
prowadzona pod nową?, chyba zupełnie niepotrzebnie, nazwą Gruszka Nova. Niestety, 
ceny już nie te, co dawniej.

Dnia 10 maja br. w sali Fontany Klubu Dziennikarzy  „Pod Gruszką”, odbyła się tradycyjna 
uroczystość wręczenia dziennikarskich „Gruszek” - nagród Oddziału Stowarzyszenia 
Dziennikarzy RP w Krakowie i Prezydenta M. Krakowa, które przyznaje Kapituła Nagrody 
pod przewodnictwem znanego nam wybitnego znawcy i nauczyciela dziennikarstwa 
Zbigniewa Bajki. W tym roku Prezydent Miasta Krakowa prof. Jacek Majchrowski i Prezes 
krakowskiego oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy RP Sławomir Pietrzyk, wręczyli 
„Honorową Złotą Gruszkę” Ryszardowi 
Niemcowi b. redaktorowi  naczelnemu 
„Dziennika Polskiego”, „Tempa” i „Gazety 
Krakowskiej” oraz prezesowi Małopolskiego 
okręgowego Polskiego Związku Piłki Nożnej. 
„Złotą Gruszkę” otrzymał Marek Balawajder 
dyrektor oddziału informacji Radia RMF, a 
„Zieloną Gruszkę” Maria Mazurek  z „Gazety 
Krakowskiej”. Na tej uroczystości Prezydent 
Miasta prof. J. Majchrowski  uhonorował 
odznaką „Honoris Gratia” naszego kolegę 
Andrzeja Matusiaka. Jak sam mówi: „odznakę 
traktuję nie tylko jako wyróżnienie za swoje 

fot: L. Pizło

fot: H. T. Kaiser
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dokonania na rzecz Krakowa w czasie długoletniej pracy w Poczcie Polskiej, branżowej 
działalności dziennikarskiej czy kolekcjonerskiej w Oddziale Małopolskim Polskiego 
Związku Filatelistów, ale równocześnie jako symboliczne wyróżnienie i docenienie całego 
koleżeńskiego grona, tworzącego spontanicznie, bezinteresownie, nieformalne czasopismo, 
jakim jest nasza gazetka Vis a Vis, zdobywająca coraz większą liczbę czytelników nie tylko w 
Krakowie, ale też w Polsce i zagranicą – w czym też zasługa wszechobecnego internetu. 
Tworzą ją bywalcy, sympatycy, twórcy związani m.in. z Piwnicą po Baranami i 
przesiadujący codziennie w kawiarence, czy jak mówią inni barku kawowym Vis a Vis – 
uroczym i już kultowym zresztą. Vis a Vis jest odzwierciedleniem atmosfery dawnych 
krakowskich kawiarni, gdzie od zawsze przy kawiarnianych stolikach toczono i toczą się 
nadal rozmowy i dyskusje, spokojne i gorące, na tematy ważne i błahe o wszystkim i o 
niczym, a gazetka jest jakby przedłużeniem tych jednak twórczych kawiarnianych rozmów. 
Spełnia się tutaj myśl wybitnego krakowianina Leona Chwistka (1884-1944) filozofa, 
matematyka, malarza, teoretyka sztuki, człowieka rozlicznych talentów, który kiedyś 
skonstatował, że przy jednym krakowskim kawiarnianym stoliku jest więcej inteligencji niż 
w całej Warszawie. I chyba dlatego, warszawiacy przyjeżdżają prywatnie weekendowo do 
Krakowa odwiedzać jego gastronomiczno – kawiarniano –klubowe zaplecze, natomiast 
krakowianie jeżdżą do Warszawy z reguły tylko służbowo od poniedziałku do piątku. I niech 
tak zostanie.                
A naszemu zwisowemu gronu, życzę kolejnych wyróżnianych na chwałę Vis a Vis.

Galeria Vis á Vis:

W czerwcu zapraszamy do obejrzenia 
pięknych zdjęć przyrodniczych
autorstwa Jacka Maińskiego. 

Wystawa nosi tytuł: 
„MAŁY PIĘKNY ŚWIAT”

Jacek Maiński
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Majdan-kolejka bieszczadzka

Cisna - grób   
Ryszarda Szocińskiego

Schronisko „Koniec świata”

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

24 listopada 2006

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

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

Pazdej, Michał Piętniewicz, Anna Burkiewicz-Kozyra, Adam Kozyra, Agnieszka Grochowicz.   

Tę dziewczynę widownia powinna zobaczyć najpierw od tyłu. Trwającą w dziewiczym 
rewersie, zawstydzoną i przez to najbardziej ponętną. Odwrócić się ma prawo dopiero 
potem. Aby stać się już tylko nagim, bezbronnym, podlegającym tępej ocenie - aktem 
kobiety. Rozpaczą stworzoną do miłości i rodzenia. Reszką, awersem.
A tak to zamiast stawać się powoli naga, jest od początku do końca tylko rozebrana.
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Jan Nowicki

fot: B. Kucharek

Plecy Albertynki

Obracam w palcach pięciozłotową monetę z orłem i reszką. 

Co znaczy reszka?
Dzwonię do Jacka, a ten - swoim zwyczajem - zalewa mnie 

zaraz strasznym nadmiarem informacji. Z tego, co 

uchwyciłem, okazuje się, że cyfra pięć określająca wartość monety to właśnie reszka, 

która - choć brzydsza - zwraca się do nas intensywniej, czyli z... awersem. Orzeł 

natomiast (choć piękniejszy) jest zaledwie drugą stroną pieniądza. Dyskretnie 

odwróconym... rewersem. Wracam do zabawy monetą i zadaję sobie pytanie, jak często 

po drugiej stronie bywa piękniej?
- Jest jeszcze druga strona medalu - powiadają sceptycy. I mają rację. Po zastanowieniu 

okazuje się bowiem, że taki na przykład odwrócony pan Mroczek (nowe objawienie 

polskiego aktorstwa) nawet pomnożony przez dwa, nigdy nie będzie panem Jerzym 

Trelą. Dzięki czemu? Dzięki odwrotnej stronie medalu - oczywiście. Widzisz odbitą     

w zwierciadle starą twarz? Zawieś je lustrem do ściany, a znajdziesz ukojenie.             

Że naiwne? Nieważne - czasem skutkuje.
Jeśli masz poczucie humoru, odwróć się od dawno minionej młodości w kierunku tej 

drugiej. A potem trzeciej. Czasu wprawdzie nie cofniesz, ale przynajmniej stwierdzisz   

z satysfakcją, że orzeł dzióbnął reszkę. A życie po życiu, drugie życie? To też odwrotna 

strona medalu. Z jej niezgłębioną tajemnicą, wiecznym trwaniem, szczęśliwością, 

smutnym potwierdzeniem, że czas spędzony na ziemi jest chwilą tylko. Przecież tak 

mówią. A jak mówią, to wypada wierzyć, że mówią uczenie. Może ktoś kiedyś wpadnie 

i opowie? Nie wpadnie - wiem. Ale czekać będziemy.
Gdziekolwiek człowiek spojrzy, wszędzie zwycięski rewers. Triumf drugiej strony 

medalu, dyskretne odwrócenie plecami do rzeczy, które nieprzyjemnie próbują zajrzeć 

nam w oczy.
Co się dzieje za horyzontem? O czym myśli Rogożyn, przemykający drugą stroną ulicy 

posępnego Petersburga? Którą stronę jaźni rozświetla księciu Myszkinowi epileptyczny 

atak?
Na koniec wreszcie pewien teatralny drobiazg. Śliczna dziewczyna grająca Albertynkę 

w inscenizacji Operetki, wyreżyserowanej przez genialnego Grzegorzewskiego. Widok 

jej młodego, nagiego ciała, puentującego przedstawienie.
Jaka szkoda, że gdy je wreszcie odsłania przewrotny Fior, widzimy, jak stoi - przodem 

w stronę widowni.


