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Ostatnia kawa

Z pewnością ta wypita przy stoliku pozostanie tajemnicą. Była to zwykła kawa 
parzona po turecku. Chociaż ekspress też mieli. Plujka. Z fusami mieszanymi    
z cukrem. 

Kto usiadł przy tej ostatniej, właściwie tych ostatnich kawach. Właściciel, agent, 
kierownik zakładu gastronomicznego, kierowca, komisja z magistratu; na 
podłodze angielski czajnik elektryczny ze statku, bo gaz przecież już dawno 
odłączyli, lokal opróżniony, przed wizytą komisji przejmującej lokal. 

Czy pili ze szklanek w koszyczkach czy ze spodeczkami? Meble wywiezione, lokal 
idzie do remontu, i będzie się nazywał zupełnie inaczej. 

Kelnerka nazywała się Gienia. W szatni rządził Bielbłąd, pewnie gumowe ucho, jak 
wielu  na tej funkcji. Seplenił, nie potrafił wymówić prawidłowo wielbłąd. I nazwali. 

Zza baru wygarnięte, leżą na podłodze figurki składane z papierowych serwetek, 
ulubione zajęcie bywalców lokalu.  

Pozamiatane, chciałoby się powiedzieć. Ale nie do końca jak widać. 
I już po wszystkim.  





Niebiescy i Czerwoni

Przychodzili tu Niebiescy i Czerwoni na śniadanie. Tak o nich wtedy mówili. Ryszard 
Poznakowski na serwetkach notował pomysły muzyczne. Ale Mistrz nie 
potwierdza, że powstała tu jakaś znana melodia. Muzycy mieli próby w 
Szczecińskiej Estradzie, to naprzeciwko, budynek z lusterkami vis a vis, 
późniejsza siedziba ZSMP-u i innych szczecińskich związków młodzieżowych. 

Ostatnia kawę w kawiarni Sorrento wypito zapewne w roku 1967 albo 66. Później 
była tu herbaciarnia „Madras”, a jeszcze później - zakładowa Przechodnia 
gastronomiczna Społem. 

W szatni u "Bielbłąda" Mieczysław Fogg zostawił kiedyś swój słynny indiański 
pióropusz; występował wtedy z zespołem Baby Jagi ze Szczecina w programie 
„Fogg and Rock”.

Zakład prowadziło Szczecińskie Przedsiębiorstwo Gastronomiczne „Południe”. Jedną 
z prowadzących była pani Łokuciejewska, wspomina Henryk Pytlik, który wtedy 
jako 15 - letni „sztyft” cukierniczy przynosił tu ciastka. 

"Sorrento" rozpoczęło działalność  w połowie lat 50 -tych. 





Henryk Fabian

Henryk Fabian to rocznik 1943. Miał  w 1960 roku miał 17 lat, kiedy  rodziła się 
legenda Sorrento, a właściwie Chłopców z Sorrento, Sorrenciarzy. Miał coś w 
sobie. 

Był liderem charyzmatycznym. Codziennie świeża koszula, "skórki", buty szyte 
ręcznie, kosztowały takie 420 złotych, od samego Śliwy, warszawskiego szewca,  
który z rockendrollowej mody korzystał. 

Ale po szewcu nie został żaden ślad. 
Warszawa do tych szytych ręcznie butów dokładała "degolówki", czapki szyte na 

wzór francuskich kepi. Szczecin też chodził w degolówkach, ale nie Sorrento, 
zawsze z gołymi głowami. Bo się “plerezy” widać deformowały. 

Już nie “bikiniarskie” buty na słoninie, z przemytu czy z paczek, kraciaste marynarki, 
a właśnie “twisty”, "bitelsówy", i elegancko krojone, dopasowane garniturki, 
czasem z kontrafałdą, cięte na dwa, z paskiem, czasem plecionym,  z 
obciąganymi materiałem guzikami. 

Bananowa młodzież nosiła też kolorowe, błyszczące sztyblety 3/4. Ale Oni to nie 
bananowa młodzież.



Więź uliczna

Najpierw była Pocztowa. Zaczęło się w 1958 - 59 roku, przygarnął ich stolarz za 
pocztą na Pocztowej, Pan Kałboński , którego pamiętają do dziś, prowadził 
modelarnię dla młodzieży. 

Ilu ich wtedy było - 12, do kawiarni już później przychodziło 16 – 20, bo nie wszyscy 
Sorrenciarze mieszkali na Pocztowej. Jarek, Janusz, Ryszard, Piotrek, Andrzej, 
Zbyszek, Jurek, Paweł, Janis, Bronek, Heniek, 

Na Pocztowej była klipa, palant, pikuty, proste rozrywki. 
Marynarze przywieźli zachód w kolorowych magazynach, targali oryginalne dżinsy, 

koniecznie “Rifle”, te wyróżniały się na ulicy, było ich wtedy z pięć par w mieście. 
Tak twierdzą niektórzy.

A jak były dobre, to i warto było dać za parę dobrą rock'n'rollową płytę. Nawet za 
wytarte i sprane. 

Pocztowa okazała się za ciasna, a “Sorrento” było najbliżej. I do tego to był początek 
lepszego świata. To już było szczecińskie Pogodno, zwane jakże niesłusznie 
West Endem; elitarne, nie dla każdego, nieco tajemnicze. Ładna dzielnica.





Geografia gastronomiczno - 
towarzyska miasta 

Każda szczecińska dzielnica miała swój lokal, a każdy niemalże lokal miał swoich 
bywalców. W pawilonach, gdzie królowała kontrabanda, sklepy kolonialne jak 
sprzed wojny, delikatesy Millera, rządziło Śródmieście, które chodziło do 
"Maskoty"; I była jeszcze kawiarnia "Marago" było na Niebuszewie, "Venus" 
i "Różana", “Filipinka”, Willowa” na Pogodnie, 

Pogodno to Rekiny; a "Maleńka" w centrum, to siedziba ekipy z Limanowskiego 
i Zawiszy Czarnego i 3-go maja. Terytorium miasta podzielono następująco: 
"Maskota" (pawilony kolonialne) Stefanek, “Filipinka” - Samuraje, Rekiny - Tytus, 
Dawus, Romus, Brutus; lepsze towarzystwo z Pogodna, mieli dwie MZ-ty beki te 
z wałem kardana; "Willowa"/Wieniawskiego, pan Damski lub pan Gniot - 
“Czerwone Szaliki”,  

Ksywki towarzystwo brało na przykład z sienkiewiczowskiego “Quo Vadis”. Pewnie 
lektura albo pokazywali wtedy amerykańską adaptację. Była też “Tenisowa” na 
kortach gdzie spiewały wszystkie gwiazdy młodziezowe, i “Moulin Rogue”, 
późniejszy bar “Śląski”. Jaki despekt. I jeszcze “Cafe Club”, późniejszy Balaton, 
gdzie mieli nawet swój stolik, "fify" od 17.00 do 19.00..  fajfy były równie w ZMS-ie 
tuż obok Polskiego Radia, aktualnie Hotel “Atrium”, sobota, niedziele też od 17.00 
do 18.00. Rzecz warta opowieści.



Więź uliczna c.d.

Tu, w “Sorrento” zaczynało się ładne Pogodno. Pewnie chcieli się wyrwać z tej 
Pocztowej, z tej stolarni. I pewnie ktoś pokazał "szczawiom" miejsce w szyku. 
I się nie dali. Elegancik w białym prochowcu, mógł łatwo obskoczyć, a krew źle 
się spierała. Nawet Fabian był uszkodzony kiedy odprowadzał swoją dziewczynę 
na Parkową. O sole mio zabrzmiało na Pocztowej, a może Zagwizdał i 
ekspedycja karna wywlokła kilku zdaje się bogu ducha winnych chłopaków 
w tamtej okolicy, i tyle. Po latach mówią, że to było czyste zło, wynikające z 
młodości. Musieli się bronić, a pozycję wyrwać konkurencji. Legendę stworzyli, 
byli legendą żywą  naszego miasta. 

Jak "Chłopcy z placu broni". Chcieli mieć coś swojego. To były czasy liceum, wielu z 
nich chodziło tak jak Fabian do “dwójki”, a elitarna jedynka nie była dla nich. 
I w końcu nie musieli się już bronić, bo wszyscy się ich bali. Ale i podziwiali. 
I to również ciągnęło ludzi do Sorrento.

Rolą młodzieży jest zachłystywanie się życiem. To taka spontaniczna wolność. Ale 
mimo to wszystko, o czym powiedzieliśmy, Sorrento nie zawsze dobrze się 
kojarzyło, do tej kawiarni rodzice raczej "nie puszczali".



Klientela czyli Właściciele

Pochodzili z dobrych rodzi, zdecydowana większość, mieli kieszonkowe, 
resztę dorabiali handelkiem. Dostarczali szmuglowane papierosy do 
kawiarni i restauracji, "gonili" ortaliony, jinsy,  koszule non-iron, żyletki 
i płyty od cynków, marynarzy i mewek. Fartowszczycy żyli też ze 
strychów. Ojcowie byli dyrektorami, naczelnikami. Ojcowie trafili do 
Szczecina również z pierwszą grupą prezydenta Zaremby. Mieli kasę na 
tę kawę za 4,20. I na wino Lacrima. Tokaje, Vermuthy. I na ulubiony 
przez wszystkich rum Baccardi. To nic, że nie było coli. Pili „na żywca”. 
I wuzetki i waldemarki dla dziewczyn. W Sorrento na pianinie grał swego 
czasu żywy muzyk. Ale go zniechęcili, przegrał z szafą. Zmrowił się jakoś 
i do kompanii przystał Michael, repatriant z Francji. 18 - 22 - Sorrento, 
później „Kaskada, a w na końcu Bajka; z Bajki prosto do pracy. Tak 
balował Szczecin. Przychodzili bracia Hera, kamieniarze. I to kilka 
pokoleń, Ci nie bali się nikogo, potężne to były chłopy. Sorrento nie lubiło 
Szkoły Morskiej, ci chcieli być silniejsi od nich.



Wino, gitary i śpiew

Siedzieć przy literatce malagi, nudne. 
Grywał na gitarze Stanisław  Piechaczek, twierdzą, że bardziej utalentowany od 

Czesława Niemena, też laureat Festiwalu Młodych Talentów. Stanisław przynosił 
nowe przeboje , śpiewał i grał. 

Gitara zawsze towarzyszyła tym kawiarnianym spotkaniom, wszystkim tym w 
Probierni Wina przy Krzywoustego również. Jeżeli Wino, gitary i śpiew to i 
kobiety. Latały za nimi, a jakże. Sympatie i urazy są do dziś. Była trawka, a jakże, 
pojawiła się 1 maja w 1968 lub 69 roku.

Były cztery „Koloratki”, przekornie nazwane przez bywalców. Cztery dziewczyny  - 
Wanda, Lucyna, Halinka i ta czwarta. Przychodziły oczywiście do Sorrento i 
zadawały szyku, wystrojone, umalowane..



Było różnie czyli bar „Stanisław” 

W barze "Stanisław, budzie przyklejonej do PDT-u szło się na kapustę zasmażaną, 
60 groszy i do tego 4 kromki chleba za 20 groszy. Na stojąco, jakiś kotlet rybny, 
jakiś mielony. Kupowało się kiełbasę >ichacha<, ale nie "iczcza"; pod taką nazwą 
zapamiętała tamta młodzież kiełbasę końską. 

Na Tobruku zaraz obok, szła gra w trzy karty, handlował też pan Majdaniec, krawiec, 
ojciec pani Heleny. Wtedy znany nam dziś bar „Kaukaski” był na roku Śląskiej i 
Wojska Polskiego, przy Małym Zoo, od 1958 roku prowadzony przez panią Annę 
Żyłę. 

Ale od święta wuzetki w cukierni WUZETKA, vis a vis "Junaka". Były tam prawdziwe 
lody pistacjowe. Ludzie pamiętają smaki młodości. W "Domu Rzemiosła" to był 
inny szyk. Toczone krzesełka, obrusiki, kwiatki. Pod późniejszą "Jubilatką" 
spotykali się ludzie w lokalu Rande voux. W "Non Stopie" przy Robotniczej. Grał 
Adolf Szlendakowski i "5 Smutnych spojrzeń".





Nosił wilk razy kilka...

Kierowniczka wyrzuciła hałaśliwe towarzystwo. Czasem przesadzali. Nieszczęściem 
było piwo grodziskie, sprzedawane w smukłych butelkach, silnie pieniące się, z 
lekkim osadem na dnie. Myśleli początkowo, że to zepsuty trunek. A istniał 
obyczaj mocnego potrząsania butelką, żeby było dużo piany. Był też taki dziki 
obyczaj, że na “obcego” wypuszczano małego Andrzejka, który zbierał na wino w 
zasadzie dla Chłopców z Sorrento. Może nie o samo zbieranie chodziło, ale o to 
żeby wypłoszyć "nowego" i się zabawić. I "placowe" było płacone. 

Chcieli schronić się w "Jaskółce", ale to słabe miejsce. Tylko obiady, jakaś oranżada, 
chociaż jak pamiętam blaszany bar z miejscem na pipę dotrwał do naszych 
czasów czyli lat 70-tych - 80-tych.  

Powrócili po dwóch miesiącach. W Sorrento pojawiła się pierwsza w Szczecinie, i 
jedyna przez wiele lat szafa grająca Wurlitzera z płytami Bitelsów, Elwisa, Louisa. 
To był magnes dla wielbicieli młodej muzyki europejskiej i amerykańskiej. 2 złote i 
szafa grała. Policzmy; przez cały dzień mogło tam trafić nawet 200 złotych, przez 
miesiąc, kilka tysięcy. Zwykła pensja to 800 - 1500 złotych. Chyba interes się nie 
kręcił, to i  musieli ścierpieć ich towarzystwo. 





Lokalizacja 
Warto wiedzieć, że: w pobliżu, przez ulicę znajdowało się Polskie Radio a telewizja 

nieco później, tuż obok miał siedzibę Zarząd Miejski i Powiatowy ZMS, sobotnio-
niedzielnymi fajfami. Aktyw też był żądny rocknrolla. 

Lata 60-te to jednak jeszcze jakaś tymczasowość. Śródmieście to nie było City.
Sorrento było zresztą popularne dużo wcześniej, w latach 50-tych. Tu ze swoimi 

przyjaciółmi zachodził szczeciński wybitny malarz Eysmont. Mieszkał dokładnie 
naprzeciwko, w drewnianym domku, którego już nie ma. Eysmontowie 
wyprowadzili się później na Niebuszewo, było to porządne podwórko z księdzem 
Mazurem. 

Prawdziwy, przyjezdny proletariat. Faceci w podkoszulkach pilnowali, po pracy w 
oknach, żeby na podwórku chuligaństwa nie było. I złodzieje z Niebuszewa o tym 
wiedzieli; również bracia G., było ich siedmiu wszyscy z zajęczymi wargami. 
Mimo, że to była wiejska bieda, ale mieli swój sznyt, swoją gadkę, mieli zasady, 
mieli swój kodeks honorowy. Kiedy się bili - to z Pogodnem i ze Śródmieściem. 
Spodnie w kancik, glany w szpic, lakierki koniecznie, i tu właśnie na robotniczym 
Niebuszewie nosili inteligenckie "degolówki". Były w modzie różowe i czerwone 
skarpetki. Była jeszcze rodzina szczurkowatych P. w liczbie osób 9 i siódemka z 
rodziny W. Najpierw szły „rurki” a później „dzwony”.



Duch,czyli ... kto?

Kto kogo stworzył? Kawiarnia Chłopców z Sorrento, czy w ciągu niespełna 5 
lat - Chłopcy - kultową, hermetyczną. Mówili o nich wtedy Książęta 
Centrum Szczecina. Mówili wtedy, a może mówią dopiero teraz. Tacy 
szczecińscy hippisi w non-iron'ach.

Mieszkańcy Szczecina, chcieli mieć swoje miasto. Szczecinianie chcieli się 
zakorzenić. Starzy chcieli przeżyć, a młodzi do tego mieli jeszcze czas 
na swoje miasto. Na oswajanie. Byli u siebie. 

Gdyby jednak nie charakterny warszawiak Henryk Sawicki, gdyby nie jego 
szczecińska legenda, przede wszystkim talent muzyczny, a także 
pamięć, miłość, koleżeństwo, przyjaźnie, fascynacje, które przetrwały 
czas sukcesów i porażek, które zatarły i zniwelowały różnice jakie były 
jednak między nimi, gdyby nie wreszcie Bitels, i odkopane i pokazane w 
Galerii Bezdomnej w dawnym Barze "Ekstra" zdjęcia chłopaków z 
Sorrento wykonane 45 lat temu przez Pana Zbigniewa Wróblewskiego, to 
kolejna historia o niepokornym Szczecinie poszłaby w zapomnienie.  

I mieli swoją muzykę.



Kawa i łańcuchy

Czy to w święto, czy nie święto idzie w bój banda Sorrneto.
Podtytuł brzmi - >>kawa i łańcuchy<<. Śrubokręty do tego. Ale nie tak prosto, drodzy 

Państwo. Zbyt łatwe skojarzenie. Oni się dostosowali, ale nie zatracili. 
Mieli muzykę, mieli swój zespół Nieznani - występowali w maskach. Ale i tak 

rozpoznali ich jako „chłopaków z Sorrento”
Byli znani jako "Nieznani". Pierwszy koncert - 8 października 1964 r. 
Już po największym jak dotąd muzycznym sukcesie Szczecina czyli Festiwalu 

Młodych Talentów. Wszyscy w dopasowanych garniturach, maski na twarzy, 
rozsunęła się kurtyna i zagrali. Grali w szkołach, klubach. Cały Szczecin ich znał. 
I cały Szczecin się wtedy znał. 

Gdy szli miejską promenadą czyli Wojska Polskiego od Pioniera do Colosseum, 
wszyscy wiedzieli, kto to idzie.

Oczywiście liderem był charyzmatyczny, zdolny Henryk Fabian. Tylko jego 
skomplementowali Rollig Stones'i po koncercie w Warszawie w 1967 roku. 

Szczecin był wtedy niezwykle aktywny muzycznie. W 1966 roku zespół "Kontiki" zajął 
trzecie miejsce na przeglądzie rock'n' roll'owym w Gdyni. Skaldowie pierwsze, 
Breakout drugie, Kontiki - trzecie, 4-te były "nastolatki" Alka Nowackiego - później 
Homo Homini. Kto jeszcze walczył o młode dusze w Szczecinie? Następcy Tronu, 
Święci, Nieznani, Kontiki, Tony, Pięć Smutnych Spojrzeń, Bez Atu i Połczyński.





Co dalej z legendą?

Czym może stać się dla Szczecina i jakim może być ważnym elementem oferty 
turystycznej legenda i świecka tradycja małej kawiarenki?

Cafe „Sorrento” powinna towarzyszyć wszystkim większym szczecińskim imprezom, 
fizycznie jako miejsce gdzie jest Lacrima i Baccardi, a także muzyka z tamtych 
lat, wykonywana przez „Nieznanych” - nestorów i ludzi młodych. 

Co robią dziś Chłopcy z Sorrento? Otóż w maju - oryginalny "bal na dechach", czy 
jak dawniej będzie po 20 groszy od kawałka? Miejsce Pocztowa, na pocztowej 
rampie - 28 maja. Próby się już zaczęły.  

Czy historia Sorrento i innych szczecińskich kawiarni to historia na West Side Story? 
Nie ma już żadnej kawiarni z tamtych czasów. Chociaż została jedna - "Filipinka", 
teraz tylko cukiernia, 

A co było wcześniej - zespół czy kawiarnia? 
Czasopismo [15 maja 1957] czy kawiarnia? 
Czy da się opowiedzieć o "Filipince" tyle co o "Sorrento"?
Może nagroda im. Henryka Fabiana dla zdolnych młodych szczecińskich muzyków?











Co dalej z nimi?

Rolą młodzieży jest zachłystywanie się życiem. To taka spontaniczna wolność. Po 
latach sami czasem mówią, że to było czyste zło, wynikające z młodości. Musieli 
się bronić, a pozycję wyrwać konkurencji. Legendę stworzyli, byli legendą żywą  
naszego miasta. 

Jak "Chłopcy z placu broni". Chcieli mieć coś swojego. To były czasy liceum, kilku z 
nich chodziło tak jak Fabian do dwójki, a elitarna jedynka pewnie nie była dla nich. 
I w końcu nie musieli się już bronić, bo wszyscy się ich bali. Ale i podziwiali. I to 
również ciągnęło ludzi do „Sorrento”. Tylko pięć lat i taka legenda.

Co się z nimi stało? Lilus prowadził kilka knajp i klubów - “Małą Scenę”, “Grotę”, klub 
studencki “Trans”, próbował uruchomić restaurację na stateczku-koszarce koło 
mostu Cłowego. Kajtek ma własną firmę, Misiorny prowadzi restaurację w Kolonii; 
ogólnie dali radę, chociaż różnie to było. Pomagali sobie kiedy brakowało na 
chleb.











Napiszę do Ciebie na pewno

I teraz, dzisiaj, i 15 lat temu, Heniek pisał i pisze do nas z dalekiej podróży 

NIE PYTAJ WIĘC O NIC, ZBYT DOBRZE SIĘ ZNAMY,
WIESZ PRZECIEŻ, CO Z TOBĄ,CO ZE MNĄ.
O JEDNAM PAMIĘTAJ:Z NAJDALSZEJ PODRÓŻY
NAPISZĘ DO CIEBIE NA PEWNO. 

Heniek już raz wrócił z dalekiej podróży, miał szczęście kiedy to syn ambasadora 
postrzelił go w brzuch. Na rozprawę stawiła się cała bananowa młodzież z 
Warszawy. Gdzieś tam w tle tego epizodu przesuwa się smukła sylwetka kobieca. 

Każdy opowiada swoją historię. Nie mniej jednak po drodze, zapodziało się  pytanie, 
temat - Kto wypił ostatnia kawę w „Sorrento”? 

To jednak Heniek właśnie, sam, ale pewniej z kolegami, wypił ostatnią kawę w Cafee 
„Sorrento”. Przecież, kiedy wyjechał ze Szczecina to zostały tylko wspomnienia. 
Później już, po ślubach, dzieciach, wojskach, domach poprawczych nie było po co 
 tutaj przychodzić. Nie było już nikogo i niczego.

Ale dlaczego nie wrócił, nie wypił kolejnej może przedostatniej kawy, nie znalazł w 
Szczecinie kolejnego miejsca dla siebie i swoich przyjaciół?
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