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OKNO NA PLANTY (39)

fot: B. Zimowski 

   Czy nasza gazetka wszystkim się podoba? Zapewne nie, 
bo to by oznaczało że jest całkowicie pozbawiona wyrazu, 
charakteru, pomysłu. Podobna do słodkiej buły łatwo 
przyswajalnej i nie zapadającej w pamięć już dwie minuty 
po zjedzeniu. Jej naczelnym jak sądzę założeniem 
programowym jest brak programu i jeśli się czegoś konsekwentnie wystrzega, to polityki 
mimo wzmożonej przedwyborczej aktywności tej ostatniej. To jest rodzaj kroniki wydarzeń 
bieżących, ale częściej minionych bowiem wydawcy pisemka z racji wieku i doświadczenia 
więcej o przeszłości mogą powiedzieć, o ludziach jacy przez Zwis się przewinęli, niż o 
skomputeryzowanej, rozpędzonej rzeczywistości do której nam wcale nie tęskno.
Dlatego więcej tu wspomnień niż refleksji dzisiejszych, nazwisk znanych jedynie 
wąskiemu kręgowi ludzi, hermetycznego dla przybyszów sentymentu pachnącego 
naftaliną. A co to naftalina spyta ten czy ów? To coś co pachnie dwa razy do roku, gdy z szaf 
wyciągamy zimowe ciuchy i na wiosnę gdy je chowamy do kolejnych mrozów. Wiosna za 
progiem, Święta za pasem, wietrzmy więc mieszkania i umysły zerkając przy jajeczku do 
zwisowej czytanki, której próżno szukać gdzie indziej.

Naftalinowa gazetka

Było to 1 kwietnia 2007 roku. Ukazał się 
pierwszy numer naszej skromnej 
gazetki. Może wtedy wydawała się 
primaaprilisowym żartem. Tak się 
jednak nie stało, za co należą się 
s e r d e c z n e  p o d z i ę k o w a n i a  j e j  
redaktorom, twórcom i czytelnikom.    
Im też chciałem złożyć najserdeczniejsze 
życzenia z okazji zbliżających się Świąt 
Zmartwychwstania Pańskiego.  Niech w 
obecnych niespokojnych czasach ten 
symbol zwycięstwa życia nad śmiercią 
stanie się pociechą i nadzieją. AD
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Kazimierz Wiśniak
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Krzysztof ( Kris ) Cedro

Spróbuj no, bracie, choć raz jeden w roku,
gdy słońce przygrzeje już zdrowo,
zamiast ukrywać się w domu, jak w lochu,
na trawkę się wybrać zieloną.

Zanurz się w morzu pachnących mleczy
i w niebo zajrzyj głęboko.
Choć raz się odbij myślami od ziemi,
jak ptak, lub choćby samolot.

Spróbuj pogłaskać pszczołę.
Nie bój się, ona nie gryzie.
Patrz, jak pracuje z mozołem
i się nie skarży na życie.

Popatrz, jak konik polny,
z mrówką jest za pan brat.
Świni ci tutaj nikt nie podłoży…
Prawda, że inny to świat?

A gdy już z łąki wrócisz do domu,
popatrz na życie inaczej.
Przyjrzyj się swoim problemom, z boku,
a będziesz ubaw miał, bracie!

Przestań narzekać na wszystko wokół
i rób, co należy do ciebie.
I niechże ci solą nie stoi w oku,
że komuś tam wiedzie się lepiej.

Spróbuj pogłaskać pszczołę.
Nie bój się, ona nie gryzie.
Patrz, jak pracuje z mozołem

              i się nie skarży na życie.

Niech inni siedzą sobie
w norach, jak krety, za dnia.
Ty, bracie, ustaw się do słońca przodem
i nie bój się iść pod wiatr!

Gdy lato już w pełni, a słońce przyświeci,
że asfalt jest miękki, jak mech,
to idę nad wodę, gdzie czas wolno leci
i ptaków rozlega się śpiew.

Popływam, poleżę, pogadam z kumplami
i z grilla coś wrzucę na ruszt.
I oko nasycę zgrabnymi kształtami.
A mówią, że niezły mam gust.

Ta mała plaża przy barze „Przystań”,
gdzie szumi w szuwarach wiatr.
Gdzie piwo zimne i woda czysta
i takie laski, że aż strach!

I jeśli tylko czas mnie nie nagli,
zostawiam hen, miejski zgiełk.
Dokładnie wiszą mi wszystkie sprawy,
bo górą natury jest zew.

Ta mała plaża przy barze „Przystań”,
gdzie szumi w szuwarach wiatr.

              Gdzie piwo zimne i woda czysta
              i takie laski, że aż strach!

Zew Natury

Na weekend !

fot. B. Zimowski
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siedzę kiedyś
wraz z kolegą
siedzę kiedyś
Sukiennice 
niedaleko

siedzę kiedyś
on mi gada

ja mu gadam
i powiadam!
O - kolego

nie mów bajek
że mi staje*

do pierwszego
ma emeryturka 

niska
więc i pasa

w grymasach 
fason trzymam

i pośladki
mocno ściskam
tobie wyznam.

A on na to
i się śmieje
ładnie Boba

się starzejesz.

* staje - wystarcza

/z Krakowianinem Andrzejem S./

stróż 
co sobie 
mruczy

nie od rzeczy
stróż

co pragnie
by porządek był odwieczny

zrazu
i na chwilę 
przysnął

i przegapił 
że tam jakiś

idealnik*
uruchomił
i zapalnik

w samym środku
i się wymknął
na oddalnik**

* człowiek żyjący zawsze niecną ideą
** odległość bezpieczna

„STRÓŻ”

„POD SUKIENNICAMI”

Bogusław Maria Boba - Colin

Fraszki, firgolaszki, barabaszki

fot: J. Mazurkiewicz
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            Każde  zabytkowe miasto  jako czysto  architektoniczna 
struktura, którą warto zapamiętać, pociąga, fascynuje i 
niepokoi tylko tych  przybyszy, którzy w tych grodzkich 
murach nie szukają ...ludzi. Ta bezduszna, turystyczna mocno  
skomercjalizowana wizja, rozwijana  dziś mocno i bezmyślnie 
w naszej  krainie między Odrą a Bugiem, coraz mniej pociąga i 
przyciąga.                                                                                               
Każdemu bowiem najbardziej skomputeryzowanemu turyście , błądzącemu po ulicach 
atrakcyjnego, ale tak naprawdę : obcego  mu miasta , wiedza z laptopa na długo   nie  starczy 
i - prędzej , czy później - oglądać się on zacznie za śladami ludzi, którzy genius loci tego 
miejskiego organizmu  stworzyli i ukształtowali. Więcej : to właśnie ten przybysz ze świata , 
turystą powszechnie zwany, potwierdzi naczelną tezę tej mojej nowej po  Krakowie 
wędrówki , iż NIE  MA  KRAKOWA  BEZ  KRAKOWIAN,  NIE MA , NIE BYŁO  I  NIE  
BĘDZIE. I to - naszym zadaniem - współczesnych mieszkańców podwawelskiego grodu - 
jest, by na naszym terenie zajęli oni z powrotem należne im miejsce.

.

Krzysztof Miklaszewski

            ŚLADAMI WIELKICH 
 czyli WĘDRÓWKI PO KRAKOWIE

fot. B. Kucharek

W stuletnią rocznicę Jego urodzin (6 kwietnia 1915) warto przypomnieć, iż - choć przyszedł 
na świat  n a   p l e b a n i i   oddalonego dziewiętnaście kilometrów od Ropczyc - w połowie 
drogi między Tarnowem a Rzeszowem - miasteczka   Wielopole Skrzyńskie ,  które  od 
czasu średniowiecznej prosperity na słynnym szlaku handlowym  najbardziej przyciągało    
k u p c ó w , szczególnie ukochał...  k a w i a r n i e . TADEUSZ KANTOR (1915- 1990) - bo o 
nim przecież mowa - wielokrotnie - w rozmowach ze mną - ten swój nie tylko "uczuciowy" 
związek podkreślał. Ostatni raz - w roku 1986 - śledząc zachowane w kawiarnianej 
polichromii "Jamy Michalikowej" "ślady" satyryczno - rysunkowego geniuszu Witolda 
Wojtkiewicza (program telewizyjny Krzysztofa Miklaszewskiego TADEUSZ KANTOR: 
MOJA HISTORIA SZTUKI. ROZDZIAŁ II : LEKCJA WOJTKIEWICZA . Kraków 1986) 
- wyznawał:
          "cały dzień siedzę w kawiarni; siedzę w kawiarni , o ile nie maluję , o ile nie maluję.   
W kawiarni załatwia się wszystko. Są medytacje, są refleksje, pojawia się tłum ludzi 
przechodzących , robi się awantury, robi się dyskusje ..."
           Kantor wyznawał , by natychmiast uogólnić :
          "Mnie się zdaje , że od czasu kiedy kawiarnie zaistniały, zdaje się -  od czasu Voltaire' a  
i encyklopedystów - służą nie tylko artystom. Bo przecież rewolucję francuską (...) 
wywołały kawiarnie."
         Powyższe uogólnienie potrzebne było Kantorowi do wytłumaczenia swoich 
przyzwyczajeń i wymagań wobec  goszczących Mistrza i Jego Zespół menagerów na całym 
świecie . Pięć minut wcześniej Pan Tadeusz , popijając w "Jamie" kawę , która nie bardzo mu 
smakowała dowodził :

 JEGO  MIŁOŚĆ TADEUSZ - WŁADCA KAWIARNI
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        " Pierwsze , co ja robię , jeśli przyjeżdżam do Paryża , Berlina , czy Mediolanu ,  to idę 
do ... najbliższej kawiarni. (...) Tak - zresztą - konstruuję kontrakt , by w najbliższym 
sąsiedztwie hotelu była  z n a n a  k a w i a r n i a "
       Doświadczyliśmy tego - zwłaszcza we Florencji  w czasie najdłuższego " artystycznego 
zgrupowania" , jakim były w roku 1980 , próby nad "Wielopolem , Wielopolem" - kiedy to 
wszyscy (niemal bez wyjątku - poznawać musieliśmy - z woli , a czasem z nakazu 
zapraszającego nas artysty - wszystkie najsłynniejsze toskańskie lokale. To samo było        
w Rzymie, Paryżu , Nowym  Jorku a nawet ...Tokio. A jak było w Krakowie? Zwłaszcza, 
jeśli pamiętać urokliwą prowokację Leona Chwistka , zawartą w mimowolnym, a jeszcze 
przedwojennym , przypominaniu przybyszom z warszawskiej stolicy, iż "w całej Warszawie 
nie ma tylu osób inteligentnych , ile ich przychodzi do jednej krakowskiej kawiarni". 
Kantor, absolwent krakowskiej Akademii , podejmując od razu po wojnie pracę kierownika 
malarni w krakowskim Starym Teatrze , jako pilny kursant nowo otwartego przy Teatrze - 
Studia Teatralnego , prowadzonego przez Andrzeja Pronaszkę , musiał i w "kawiarnianym 
szlaku" być wiernym swemu drugiemu - obok Mistrza Karola Frycza ( u  którego obronił 
scenograficzny dyplom jeszcze w roku 1939 ) - idolowi artystycznemu i wraz z nim 
zawędrował do lokalu przy Sławkowskiej 23. Pod tym adresem bowiem dwie szczęśliwie 
ocalone uczestniczki Powstania Warszawskiego - panie Halina Buyko i Marta Grzybowska - 
powołały do życia i prowadziły kilkanaście lat kawiarenkę artystów pod zachęcającą - 
zwłaszcza : mężczyzn - nazwą WARSZAWIANKI (  nie mylić z WARSZAWIANKĄ , 
ulokowaną jeszcze od czasów przedwojennych  w Pałacu Dunajewskiego , co stało się 
nawet  udziałem Sławomira Mrożka, któremu pomyliły się dwie nazwy dwóch różnych 
lokali w jego wspaniałych - skądinąd -  "Dziennikowych" zapiskach ). Ślady tych 
"Warszawianek" - dziś nieznanych  i  powszechnie zapomnianych - skrywają odkrywane - 
raz po raz - na szczęście - literackie kajety , które przypominają nie tylko językiem  "czystej 
poezji" smak i zapach podawanej tam "małej czarnej" ( "Od Krakowa do Warszawy /  Nie 
ma takiej czarnej kawy" -Konstanty Ildefons Gałczyński), ale które w zapiskach 
diarystycznych prozą (czego przykładem zarówno wspomnieniowe nowele Henryka 
Voglera , jak i  felietonowe zapiski Jerzego Waldorffa) przywołują "grozę"  trunków, 
zwanych - po kolejarsku - "dalekobieżnymi", co oznaczało po prostu : czystą wódkę , 
podawaną w dużych szklankach , wypełnionych po brzegi. Nic zatem dziwnego , że            
w kameralnych zakamarkach "Warszawianek"  h a r t o w a ła   s i ę  k r a k o w s k a   s t a l      
n o n k o n f o r m i s t y c z n e j    a w a n g a r d y. Nikogo  też z niepijących teoretyków nie 
zadziwi fakt, że tu powstała i okrzepła Grupa Krakowska, zanim przeniosła się do 
legendarnych KRZYSZTOFORÓW , kawiarni i galerii , powstałych w wyniku  renowacji 
piwnic pałacu Wodzyńskich i Morsztynów (między Rynkiem Głównym a  Jagiellońską )  ,  
gdzie jeszcze na początku lat 50.tych gościła... Centrala Rybna. Co więcej: że do Grupy 
Krakowskiej  na samym  początku Odnowy Polskiej Sztuki przełomu lat  1955 / 1956  
dołączył zespół  Cricotu 2 , prowadzony już - po śmierci Jaremianki - przez Kantora , a 
potem jeszcze - pod koniec życia Kantora - otrzymała tu dodatkowe pomieszczenia 
Cricoteka, czyli Ośrodek Badań Twórczości i Życia artysty. 
By  s z l a k    k a w i a r n i a n o - l o k a l o w y  Kantora w Krakowie zarysować w pełni, warto 
przypomnieć , iż pierwszą siedzibą Cricotu-2 , zespołu , którego prawodawczynią stała się 
Kantorowska Muza i Przewodniczka  Jego Awangardowej Drogi - Maria Jaremianka 
przywracająca polskiemu krwioobiegowi sztuki  przedwojenne dzieło swego brata i 
Władysława Dobrowolskiego  (działający w latach 1933-1939 Cricot), była KAWIARNIA 
PLASTYKÓW przy Łobzowskiej , wieloletnia siedziba Związku Plastyków .Tu miała 
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bowiem miejsce zarówno przywracająca Cricot do życia - "Mątwa" - wspólne dzieło 
Jaremianki i Kantora, jak  i te  pierwsze oryginalne Kantorowskie spektakle, w których 
"punkt wyjścia " do poszukiwań własnej , autorskiej wizji teatru  stanowił dla twórcy tekst
 Witkacego ("Wariat i zakonnica" czy "W małym dworku"). Warto też pamiętać ,iż w latach 
80-tych , kiedy  to Kantor - w czasie nieczęstych zresztą pobytów w Krakowie - rezydował 
w Centrum Cricoteki  przy ulicy Kanoniczej, celem kawiarnianych peregrynacji Mistrza , 
stały się kawiarenki i bary pobliskich Kanoniczej uliczek .Ulubione lokale Kantora przy 
pobliskiej Grodzkiej: zarówno poważna mekka jurystów -  TEMIDA  - równie dostojna , jak 
i jej połozenie naprzeciwko Kościoła św. Piotra i Pawła, wspaniałej kontrreformacyjnej  
bazyliki typu "Il Jesu" - prototypu rzymskiej świątyni zakonu Jezuitów , jak i  figlarny  ,bo 
przycupnięty za mocno zadrzewioną sylwetą kościoła św. Idziego - młodzieżowy bar 
SANTOS  dysponowały  zarówno dobrą kawą , jak i łakociami , od których Mistrz Tadeusz  
nigdy nie stronił .
                    Bo przecież "picie kawy to rzecz niezwyczajna : to konsumpcja boskiego 
nektaru , który inspiruje umysł i pobudza zmysły .A wszystko  po to , by życie nie traciło 
sensu i blasku"
                      Słowa te, słowa  kronikarskiego annału pierwszej krakowskiej kawiarni , 
funkcjonującej już w latach 70. tych XVIII wieku w nieistniejącym już (bo zburzonym po 
pożarze 1850 roku) budynku przy zbiegu Szewskiej i Rynku , dobrze współbrzmią z intuicją 
Kantora, często stającego w obronie polskiej godności  kulturowego przewodnictwa          
w świecie. Szkoda  więc, że Jego Miłość Tadeusz - Władca Kawiarni nigdy do nich nie 
dotarł.

Poza Zvisem:

Iwona Siwek - Front

Wystawa rysunków i obrazów,
 Piwnica pod Baranami

marzec, 2015

kwiecień  2015  | vis a vis │ 9



10  │vis a vis | kwiecień  2015

Ladislav Volko

Liścik z Bratysławy nr. 10

„Tej Polsce biednej niech te kreski służą
 i niech Jej chwałę niosą aż w Słowację 
I niech, gdy patrzą na nie, się nie dłużą
Chwile tych wszystkich, co miewali rację.“
O to zwrotka poematu Stanisława Ignacego Witkiewicza „Do 
przyjaciół lekarzy“ napisanego w 1937 roku. Przy Słowacji 
Witkacy dał przypis gwiazdką * Do Jurgowa, Żdzaru, 
Podspadów itp. – jak mnie poinformował ten, co o Witkacym wie wszystko -  Prof. Janusz  
Degler.  Zwrotka pięknie napisana ręką Mieczysława Łażnego, słupskiego plastyka, autora 
aranżacji wystawy S. I. W. wisi w Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku.  Jest tutaj 
ponad 260 prac – jak mnie poinformowała Beata Zgodzińska – kustosz kolekcji Witkacego. 
Są to pracę przeważnie z okresu działania Firmy Portretowej „S. I. Witkiewicz“, ale są też 
dzieła wczesne z okresu rosyjskiego i formistycznego. No cóż, będę musiał nareszcie 
pojechać do Słupska za tym ulubieńcem Słowacji. O tym że Witkacy przebywał na Słowacji 
wiedziałem, ale nie wiedziałem gdzie, jak często i czy o tym pisał i czy jakieś wątki 
zainspirowane tymi pobytami pozostały w jego twórczości. Nadeszła okazja w postaci 
obchodów 130 rocznicy urodzin S. I. W. i 30. rocznicy Teatru im. S. I. W. w Zakopanem.  
Ach, co to był za cud...obchody, którym patronował Prezydent RP  B. Komorowski, 
wypadły wspaniale. O detalach na pewno można się było dowiedzieć z mediów: oprócz 
świetnej wystawy w Galerii Miejskiej, gdzie defiluje 30 wiosen teatralnych Teatru, można 
było się „nasycić“ originalnymi inscenizacjami witkacowskimi przede wszystkim w 
reżyserii Andrzeja Dziuka, który jest ojcem założycielem i dyrektorem, wystawami, jak 
również wspaniałej muzyki (J. Skrzek, T. Stańko i mnóstwo dalszych). Tylko pozazdrościc 
można, że Poczta Polska nie tylko wydała znaczek we wspaniałej oprawie, ale również 
publikację Witkacy twórca wizjoner.  Bardzo udane było Międzynarowe Sympozjum 
Tłumaczy Twórczości Witkacego, w którym miałem sposobność uczestniczyć. Również 
uczestniczyli znawcy i tłumacze: A. Bazilewskij (Rosja), J. Bielski (Hiszpania), D. Blażina 
(Chorwacja), D. Dominkuś (Słowenja), K. Lesman (Holandia), L. Ligęza (Polska) B. Rajcić 
(Serbia), E. Makarczyk-Schuster i  K. Schuster (Nemcy), J. M. de Sagarra Angel 
(Hiszpania), G. Tomassucci (Włochy). Ojciec chrzestny Teatru S.I. Witkiewicza Prof. 
Janusz Degler prowadził rozmowy na temat tłumaczeń na różne języki, na temat recepcji 
twórczości w danym kraju, jak i przygody związane z promocją bądż co bądż, autora 
kontrawersyjnego. Dotyczyło to zwłaszcza krajów byłego obozu socjalistycznego. Na 
Słowacji głównym argumentem nie propagowania Witkacego było, że nie zrozumiał 
Rewolucji Pażdziernikowej. A jednak, po paru nie udanych próbach – udało się. Pomógł w 
tym odważny Dyrektor Polskiego Ośrodka Kultury i Informacji w Bratysławie Jan Szkil, 
którego, co prawda, ostrzegałem że mogą być kłopoty, ale on dowodził, że on jest od tego, 
aby promować osobowości polskiej kultury i sztuki a jest to na terenie Polski Ludowej. 
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Dopiero teraz odnalazłem zaproszenie na ów wieczór, który się odbył 15. lutego 1978 o 
18.00 godzinie. Kłopoty, co prawda, były – Szkil w Komitecie Centralnym naszej Partii, ja u 
panów z Bezpieki – pisałem o tym w dwumiesięczniku szczecińskim Pogranicza nr.4/1999 
roku z tym, że byłem przekonany, ze wieczór ten odbył się w stulecie Witkacego. A jednak to 
było o kilka lat wcześniej.
Swój referat na Sympozium nazwałem: Wariat i zakonnica z dwugłowym cielęciem w 
małym dworku na Orawskim Zamku (refleksje na temat recepcji Witkacego na 
Słowacji).O tym, że Witkacy bywał na Słowacji po drugiej stronie Tatr, zostawił dużo 
wzmianek głównie w listach do żony, jak mnie poinformował J. Degler. Ale że również to 
miało odzwierciedlenie w jego twórczości, to dopiero trzeba zbadać. Jednym z takich 
inspirujących miejsc dla niego był napewno Zamek Orawski. W jego ekspozycji natury, 
fauny i flory jest dwugłowe ciele i za T. Pawlakiem jestem przekonany, że to go 
zainspirowało do napisania znanej sztuki Metafizyka dwugłowego cielęcia, która zresztą 
miała premierę 24. lutego .t.r. na otwarcie Rocznic 130/30 w reżyserii Andrzeja St. 
Diuka. W prozach także pojawiają się słowackie motywy. A również w jego twórczości 
malarskiej. Pani B. Zgodzińska przysłała mi parę obrazków S. I. W. z gór a na jednym p.t. 
Wycieczka do klasztoru Bubak – Dżenger połączona z wizjami, domniemany klasztor 
naramnie przypomina Zamek Orawski. Także, w ślady za Witkacym i za dwugłowym 
cielęciem na Oravský zámok do Oravského Podzámku.

W związku z licznymi krytycznymi uwagami  czytelników na 
temat naszej Gazetki zwołaliśmy nadzwyczajne zebranie 
redakcji, na którym zapadła decyzja o zaprzestaniu wydawania 
naszego pisma w obecnej formie.
Redaktor Naczelny zaproponował, aby wychodząc naprzeciw 
oczekiwaniom czytelników unowocześnić nasze pismo nadając 
mu nową nazwę i wprowadzając nowe stałe pozycje:

1. Nowa nazwa Gazetki to: ZWISETKA
2. Kącik Mody Męskiej
3. Krzyżówka z kociakiem
4. Rozkładówka z ładną panienką
5. Porady sercowe
6. Kącik kulinarny
7. Nowe dowcipy zwisowe
8. Dział ogłoszeń i reklam

Mamy nadzieję, że nowa forma Gazetki spodoba się naszym 
czytelnikom.

OGŁOSZENIE REDAKCJI:

Redakcja
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ANAWA -  grupa muzyczna kabaretu studentów Wydziału 

Architektury PK, utworzonego w 1967 przez  Marka Grechutę i  

Jana Kantego Pawluśkiewicza; później samodzielna grupa wokalno-

instrumentalna. Pierwszy skład: Tadeusz Dziedzic - g, M. Grechuta - 

voc, J. K. Pawluśkiewicz - p, Zbigniew Wodecki - viol, Anna 

Wójtowicz - vcla. Zadebiutowała w 1967 na FPiPS w Krakowie, gdzie 

zdobyła Grand Prix za Tango Anawa (muz. J. K. Pawluśkiewicz, sł. M. 

Czuryło, M. Grechuta), a M. Grechuta otrzymał II nagrodę jako solista. 

Zdobyła też nagrodę specjalną dziennikarzy na KFPP Opole '68 za 

Serce (muz. J. K. Pawluśkiewicz, sł. I. Wiśniowska, M. Grechuta), 

nagrodę TVP na KFPP Opole '69 za Wesele (muz. M. Grechuta, sł. S. 

Wyspiański), nagrodę MKiS na KFPP Opole '71 za Korowód II (muz. 

M. Grechuta, sł. L. A. Moczulski). Od 1969 wielokrotnie zmieniała i po-

większała skład. Do 1971 współpracowali z nią m. in.: Marek 

Jackowski - g, Tadeusz Kożuch - vcla, Eugeniusz Makówka - dr, 

Jacek Ostaszewski - cb, Zbigniew Paleta - viol. W 1972 odszedł z 

zespołu M. Grechuta, Solistą został Andrzej Zaucha, który nagrał z 

zespołem LP Anawa: Tańcząc w słońcu. Jeszcze w tym samym roku 

grupa zawiesiła działalność. W 1976 została reaktywowana przez M. 

Grechutę i J. K. Pawluśkiewicza w składzie: Joanna Giemzewska, 

Michał Półtorak - viol, Jadwiga Olesińska -vcla, Jerzy Wysocki - g, 

Jan Gonciarczyk -cb, Marian Bronikowski - dr. Nagrała LP 

M.Grechuta & Anawa: Szalona lokomotywa, przygotowała też 

spektakl pod tym samym tytułem (reż. K. Jasiński). Za piosenkę Hop, 

szklanka piwa (muz. M. Grechuta, sł. S. I. Witkiewicz) zdobyła I 

nagrodę na KFPP Opole '77. W 1989 ponownie zawiesiła działalność. 

Wznowiła ją w 1994 w składzie M. Grechuta - voc, Tomasz Góra, 

Halina Jarczyk - viol, Wiesław Miczeński - vcla, Paweł Ścierański - 

g, Józef Michalik - cb, Sławomir Berny - dr, Leszek Szczerba - fl, ts, 

Paweł Piątek - p, kbrd. Jest bohaterem hasła w tv LPMR odc. 1 (reż. R. 

Wolański). Dała około dwóch i pół tysiąca koncertów w kraju i za 

granicą, m. in. w Holandii, W. Brytanii, NRD, RFN, ZSRR oraz 

ośrodkach polonijnych Stanów Zjednoczonych i Kanady. Większość 

nagrań wznowiona została w dwunastopłytowej serii wydanej przez 

Pomaton EMI w latach 2000-2001 pod wspólnym tytułem  Świecie 

nasz.  

ANAWA

Ryszard Wolański - Leksykon Polskiej Muzyki Rozrywkowej

fot: S. Boczar

Zbigniew Paleta

Marek Grechuta
Anna Wójtowicz

Tadeusz Kożuch

Jan Kanty Pawluśkiewicz
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Pewnej młódce w Karlovych Varach
Gach cygarem dogodzić się starał
Ona zrzuciwszy szatki 
Zaglądnęła mu w gatki
Potem krzywiąc się rzekła: Wolę cygara

Młodzian pewien, mieszkaniec stolicy
Organellum miał znacznej średnicy
Przy nielichej długości
Twardsze było od kości
Wedle pań znacznie lepsze to od gromnicy

Rolnikowi w mieścinie nad Prosną
Organ różą zakwitł wczesną wiosną
Wśród bab radość - po wioskach 
Hen się niesie pogłoska
Że mu kolce na łodydze już rosną

Panienka pewna, co mieszka w Lozannie 
Gachów sobie dobiera starannie
Gdy rozporków przeprowadza rewizję
Wykazuje szwajcarską precyzję
I rozstrzyga: Pan owszem, a Pan nie.

LIMERYKI

Andrzej Banaś

fot. B. Kucharek
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Z CYKLU „TWARZE KRAKOWSKIEGO JAZZU” :

fot: L. Pizło

Marek Michalak
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fot. B. Zimowski

Andrzej Matusiak

MÓJ DAWNY KRAKÓW 
MIASTO, LUDZIE, 
WYDARZENIA

na starej pocztówce i fotografii 
oraz wspomnieniach” (34 ) 

Wprawdzie Kraków położony jest nad Wisłą, która tutaj miała 
od XIII do XIX wieku dwie odnogi i gdzie wpadają do niej  
Rudawa z Wilgą i  z pomniejszymi strumykami, jednak od 

swojego powstania nie szczycił się nadmiarem mostów. Dotyczyło to zresztą całej Polski, 
gdzie podróżując po nielicznych i kiepskich drogach, o czym świadectwo dawali piszący 
podróżni, przeprawiano się przez rzeki w miejscach istniejących brodów, czyli mielizn. 
Niechęć naszych przodków do budowy infrastruktury komunikacyjnej, wynikała z 
przyczyn praktycznych. Jej brak utrudniał i zniechęcał do przemierzania polskich ziem 
przez najeźdźców, zwłaszcza ze wschodu na zachód i na odwrót. Natomiast za korzystanie z 
dróg, brodów i mostów pobierano opłaty, łupiąc podróżnych nie gorzej od zbójców. Ten od 
wieków kultywowany sposób pozyskiwania środków finansowych, został jak z genami 
przyswojony przez naszych aktualnie rządzących, którzy  wręcz do perfekcji opanowali 
sposoby łupienia, o przepraszam ! - nakładania i podwyższania nam  podatków, opłat 
drogowych, akcyz itp. na poziom najwyższy w Europie. Co można choćby odczuć w 
portfelu po przejażdżce płatną autostradą z Krakowa do Katowic i z powrotem. Aż dziw 
bierze, że nie mamy płacić za chodzenie po chodnikach i drogach z pobieraniem opłat na 
skrzyżowaniach i rogach ulic. Ileż by powstało nowych miejsc pracy. Ale spokojnie, 
wszystko jest możliwe i  jeszcze przed nami.              
Wracając do krakowskich  mostów, ich ilość od XIX wieku wyraźnie wzrosła. Ostatnio 
powstałym jest prezentowana na fotografii kładka rowerowo – piesza, nazwana imieniem 
Ojca Bernatka, łącząca Kazimierz od wylotu ul. Mostowej z Podgórzem przy ul. K. 
Brodzińskiego. Ojciec Laetus Bernatek morawski Czech z Zakonu Szpitalnego 

B o n i f r a t r ó w ,  f a r m a c e u t a  
wykształcony w Wiedniu, był od 
1891r. przeorem krakowskiego 
klasztoru i w 1897r. zainicjował 
budowę przy ul. Trynitarskiej, obok 
ul. Mostowej – nowoczesnego na 
ówczesne czasy szpitala, który 
otwarto w 1906r. i działa do dzisiaj.           
W miejscu Bernatki, już od XIV w. 
istniała przeprawa przez Wisłę,  
również mostowa, co uwidoczniono 
na dawnych panoramach Krakowa. 

 i.
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Od 1802r. funkcjonował wybudowany przez Austriaków u wylotu dzisiejszej ul. Gazowej 
Most Karola, zniszczony w 1813r. przez ogromną powódź. W l. 1844 – 1850 wybudowano 
już w obecnym miejscu na osi ulic od Pl. Wolnicy do Rynku Podgórskiego nowy Most 
Podgórski, zwany też Mostem Cesarza Franciszka Józefa I, łączący Kraków z Wolnym 
Miastem Podgórzem, a przedstawiony na starej fotografii. Most został rozebrany w 1925r. z 
powodu zniszczenia, a pozostały po nim tylko przyczółki o które wspiera się obecnie 
wspomniana kładka. W tym też roku rozpoczęto budowę u wylotu Ul. Krakowskiej, nowego 

istniejącego Mostu J. Piłsudskiego, 
zwanego też Czwartym i Drugim Mostem . 
Do Mostu Podgórskiego, a więc do 
granicy miasta, dochodziła pierwsza w 
Krakowie linia tramwaju, początkowo 
konnego a potem elektrycznego, biegnąca 
z krakowskiego dworca kolejowego. 
Oddana do użytku 30.09.2010r. obecna 
Kładka Bernatka, stała się po „Adasiu”, 
kolejnym miejscem spotkań i spacerów 
zakochanych par, zostając naszym 
„Mostem Miłości” na podobieństwo 

takowych np. we Florencji, Rzymie czy Paryżu. Również na nim zakochani wieszają w coraz 
większej ilości kłódki na dowód swojej, jak im się zdaje, dozgonnej miłości. Że jednak 
miłość, bynajmniej nie rzadko, bywa uczuciem ulotnym, świadczą o tym ślady po 
wyrwanych kłódkach z balustrady Bernatki. Sądząc po wyglądzie niektórych wyrw, 
likwidacja wyrwanych kłódek – świadectw miłosnych uniesień, była dość gwałtowna i 
należy mieć nadzieję, że frustracja z powodu miłosnego zawodu, znalazła swoje ujście tylko 
na wyrwaniu kłódki, a nie również na partnerze. Pełni więc Bernatka również rolę ochronną i 
wychowawczą, dając odurzonym miłością, czas na refleksję, czy aby zamknięcie kłódki 
wzajemnego związku jest konieczne. Jak więc widać po balustradach Kładki Ojca Bernatka, 
myślenie zawczasu jest korzystniejsze od myślenia poniewczasie.

fo
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fot: A. Matusiak
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Olgierd Jędrzejczyk
Za zgodą p. Rafała Jędrzejczyka

fot. B. Kucharek

Polskie słowo „hejnał” pochodzi od węgierskiego słowa 
„hajnal", oznaczającego jutrzenkę, poranek. Kolberg podaje, 
że już w XVII wieku Chrościński pisał „Niż jutrzenka nad 
obozem wschodzi, muzyki hejnał otrąbią krzykliwy”. 
Przypuszczać należy, że hejnał na oznaczenie porannej 
pobudki wojskowej w wojsku polskim zagnieździł się w 
naszym języku na dobre już w czasach Batorego. Dzisiaj słowo 
to wiążemy głównie z kościołem Mariackim, gdzie co godzinę 
strażnik (strażak) wygrywa starożytną melodię.

Takich miejsc z hejnałami - owych wieżyc kościelnych nawet okien kaplic - było przed 
wiekami w Krakowie mnóstwo. Bardzo często zapisywał jakiś bogatszy ksiądz 
odpowiednie pieniądze na utrzymanie trębaczy, zespołów śpiewaczych, małych, 2-3 
osobowych, dla czczenia różnych świętych, Matki Boskiej i św. Józefa. Zwyczaj ów ostał 
się jedynie i na stałe w kościele Mariackim. Dlaczego tylko tam? Siła by o tym mówić! 
Przypuszczamy, że trębacz mariacki, podający sygnał całemu miastu z wieży sygnalicą 
zwanej, należącej do miasta a nie do kościoła, był również strażnikiem alarmowym dla 
grodu. Przecież cudowna legenda o śmierci trębacza, który ginie od strzały tatarskiej 
przerywając tragicznie melodię - wyraźnie notuje funkcję obronną tego obyczaju. Strażnik 
ów sygnalizował konieczność otwierania i zamykania rannego i wieczornego bram 
miejskich. Wszystko się zawsze łączyło przepięknie w Krakowie - na sygnał z wieży 
Mariackiej odpowiadali trębacze z murów miasta, baszt i bram ... Zwyczaj trąbienia 
sygnału mariackiego co godzinę na cztery strony świata utrwalił się w wieku XVI.  Pod 
koniec       w. XVIII biedny Kraków nie mógł już opłacać trębacza...

W roku 1810 dzięki Tomaszowi i Juliannie z Lichockich Krzyżanowskim 
wprowadzono z powrotem ten zwyczaj cogodzinnego odgrywania hejnału na trąbce. 
Przysięga, którą składał burmistrzowi trębacz, brzmiała: „Przysięgam, że będę wiernie- 
przez całą swoją służbę wygrywał hejnały na cześć Najświętszej Marii Panny z wieży 
kościoła pod Jej wezwaniem".

W roku 1927 Polskie Radio - Rozgłośnia Krakowska zaczęła nadawać o godzinie 12   
w południe hejnał z wieży Mariackiej. Jest to najpiękniejsza tradycja naszego radia. 
Zubożona w ostatnich kilkunastu latach przez durne rozporządzenia, które nakazują 
poprzedzać hejnał sygnałem standardowym godziny dwunastej z ... warszawskiego 
ośrodka standaryzacji tych   pomiarów czasowych itd.   Odebrano                                                                                             Krakowowi  możliwość 
nadawania jeszcze ze starego obserwatorium astronomicznego dokładnego sygnału czasu. 
Teraz obserwatorium się przeniosło. Może więc stołecznym mędrkom wystarczy 
informacja, że Kraków może nadawać standardowy sygnał z przynajmniej dziesięciu 
historycznie ważnych miejsc. To odebranie Krakowowi dokładnego sygnału czasu przy 
pozostawieniu hejnału Mariackiego (jeszcze by i tego brakowało!)  jest wyraźnym 
lekceważeniem naszego miasta, w którym nazwiska utrwalone w epitafiach i przede 
wszystkim w dziełach naukowych - Mikołaja Kopernika, Brożka, Banachiewicza, Rybki - 
brzmią ciągle głośno  i dobitnie.

WŁAŚNIE - HAJNAŁ
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Andrzej Pacuła
Piwnica pod Baranami - piosenki humorystyczne i satyryczne

rekonesans badawczy - część 1

Pamięci Czesława Robotyckiego

    Litwin dał początek, ale to Zygmunt Konieczny i Ewa Demarczyk nadali poezji śpiewanej 
cechy gatunkowe i poziom niedościgły. Nie bez oporów, debat akademickich analizujących 
możliwą profanację i pokpiwań krytyków - muzyka Koniecznego (potem doszedł Andrzej 
Zarycki - kolejny mistrz piosenki) i interpretacje Demarczyk otworzyły nową przestrzeń 
kultury. Takie piosenki jak „Karuzela z madonnami" (wiersz Białoszewskiego), czy 
„Wiersze wojenne" (Baczyński) są estetycznym przełomem w tym gatunku.

Piwnica pod Baranami wynalazła też kilka innych rodzajów piosenek, które dzisiaj mają już 
postać klasycznych form kabaretowych. Na piwnicznej scence po raz pierwszy śpiewano 
teksty ogłoszeń lub wywiadów prasowych (piosenki gazetowe), inscenizowano dekrety 
rządowe w formie mini - oper, przerabiano wiadomości agencyjne na pieśni stojące, 
śpiewano traktaty filozoficzne, tu wreszcie pastiszowano przedwojenne, ckliwe szlagiery 
przerabiając je na perełki humoru i groteski. Lista form scenicznych, które z Piwnicy weszły 
do obiegu kulturalnego jest znacznie dłuższa i zasługuje na osobne omówienie, choćby 
dlatego, że ich Piwniczna proweniencja zatarła się w powszechnej świadomości. To z 
Piwnicy szły inspiracje, nie na odwrót.

Na takie estetyczne wynalazki mogli sobie pozwalać twórcy niekonwencjonalni, 
oryginalni, ludzie o wyrazistych osobowościach, przy tym współbrzmiący w spektaklach 
dyrygowanych przez Piotra Skrzyneckiego, jak doskonała orkiestra, choć złożona z samych 
solistów. To oni stworzyli zjawisko kulturowe nazwane stylem piwnicznym. Celnie określiła 
go Barbara Nawratowicz, artystka piwniczna i kronikarka pierwszych lat działalności 
kabaretu (1956 -1963): unikalny styl kabaretu polegał na indywidualnej formie 
przekazywania przez wykonawców tekstów, które były w zasadzie mało zabawne.

Otóż to, twórcza osobowość, zjawisko w gruncie rzeczy niezmierzalne i nieuchwytne, była i 
jest wyznacznikiem gatunkowym Piwnicy pod Baranami; ktoś, kto potrafił strzęp 
gazetowej informacji, przedwojenny szlagier, przepis na wycinankę w dziecięcym piśmie 
lub własny tekst i pieśń tak przetworzyć, by zyskał jedyny, niepowtarzalny kształt komizmu, 
absurdu, lirycznej, czy satyrycznej refleksji. Ktoś, kto nie miał osobowości na piwnicznej 
scence szybko schodził do roli statysty, żywej scenografii lub osoby towarzyszącej. Bez 
przesady można skonstatować, że Piwnica wytworzyła, co najmniej tyle zjawisk 
estetycznych, ile było w niej osobowości artystycznych. Ich lista jest długa, wymieńmy 
tylko twórców reprezentatywnych dla różnych gatunków piosenki: Aleksy Awdiejew, 
Wiesław Dymny, Robert Hobrzyk, Ewa Demarczyk, Leszek Długosz, Tamara Kalinowska, 
Zygmunt Konieczny, Tadeusz Kwinta, Kika Lelicińska, Krzysztof Litwin, Ola Maurer, 
Barbara Nawratowicz, Miki Obłoński, Zbigniew Preisner, Zbigniew Raj, Anna Szałapak, 
Mieczysław Święcicki, Grzegorz Turnau, Piotr Walewski, Irena Wiśniewska, Ewa 
Wnukowa, Jacek Wójcicki, Leszek Wójtowicz, Halina Wyrodek, Krystyna Zachwatowicz, 
Andrzej Zarycki i wielu innych. c.d.n.



Jan Nowicki

fot: B. Kucharek
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 Przede mną droga. 
Grabieją ręce,     
Wybacz - dwa słowa. 
Nie mam - sił więcej.

 Wlokę za sobą,           
Nie w tym kierunku, 
Ślad na asfalcie,         
Jak - psy na sznurku.

Deszcz.
W tym deszczu - ty.
Zmierzch.
Dłonie.
Za mało ich.
W klaksonie:
Nie to. Nie tak, Nie - w nich.

Przede mną droga,         
Lecz nie do ciebie.        
Wciąż - te dwa słowa.       
Nie wiem. Nic - nie wiem.

Tysiące wyznań.
Dziś liter... siedem.
Policz i przyznaj.
N,I,E,W,I,E,M.
Nie wiem. Nic - nie wiem.

Deszcz,
W tym deszczu - ja.
Zmierzch.
Dłonie.
Za mało ich.
W klaksonie:
Nie to. Nie tak, Nie - w nich!

Nie wiem

   Nieoceniona Marta Warchał, poznana jeszcze               
w krakowskim „Przekroju”, asystentka, maszynistka         
i dobry duch mojego pogrążania się w pisaniu, prosi 
zazwyczaj, abym na dole każdego tekstu stawiał datę         
i podpisywał się nazwiskiem. Za każdym razem protestuję. 
W dacie i podpisie upatruję bowiem jakąś nadmierną 
powagę, z którą mi stanowczo nie po drodze. Teraz jednak, gdy staram się zebrać wszystko 
razem, widzę jak bardzo się myliłem. Nie wiem, gdzie tekściki leżą i czy w ogóle są. A jeśli 
już coś znajdę, nie umiem umiejscowić tego w czasie i okolicznościach. O chronologii 
zatem nie może być mowy. Nie wiem. Po prostu - nie wiem. 

Pamiętam, jak kiedyś leżałem   w łóżku ze wszystkimi konsekwencjami grypy. Nagle 
telefon.W słuchawce piękny głos Hani Banaszak. Przemierzającej kolejny raz Polskę 
granatowym Oplem. 

Rozmowa o zmęczeniu i chyba jakiejś tęsknocie.
Powiedziałem - napisz. Czy napisała? - nie wiem.
Ja tak. W gorączce, która jak wiadomo nie wszystko tłumaczy:
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Potwory zwisowskie 
podpatrzone przez Romana Wysogląda

( 7 )

Zbigniew Paleta – 

Pan Skrzypek na dachu świata.

      Łatwo się z Krakowa wyjeżdża, ale, podobno bardzo 
trudno wraca. Czasami jest to nawet niemożliwe.
  Zbyszek wyjechał, kiedy w miejscu uroczej kawiarenki 
Vis a Vis mieścił się sklep rybny z pancernymi 
konserwami z nieznaną bliżej zawartością.
  Kraków był wtedy szary, brudny i wszystko można 
było o nim powiedzieć tylko nie to, iż nadawał się do 
mieszkania w nim.
Kraków gwarantował sławę, ale nie pieniądze.
   To nic, że Zbyszek potrafił zrobić ze skrzypcami 
rzeczy nieprawdopodobne, a przede wszystkim genialnie na nich grać nie zważając na 
porę dnia, miejsce, czy tak zwane okoliczności. 
  Szalenie trudno byłoby znaleźć, chociaż jedno, znane w świecie muzyki wydarzenie, z 
którym nie jest związane nazwisko Palety.
Zespół Ewy Demarczyk, Skaldowie, Piwnica pod Baranami, a przede wszystkim sławna 
Anawa, zresztą uznawana przez samego Zbyszka za najbardziej fascynujące wydarzenie 
w jego artystycznej biografii.
  Do tego występy z orkiestrami grającymi muzykę nie wiadomo, dlaczego zwaną 
poważną, ze szczególnym uwzględnieniem atencji okazywanych Zbyszkowi przez 
samego mistrza, profesora Katlewicza.
  Zamieszkał w mieście Meksyk, prawdopodobnie wymyślonym przez Sławomira 
Mrożka jako kara za traktowanie Krakowa jako prowincjonalnej dziury.
  I w mgnieniu oka minęło czterdzieści lat. Zbyszek się nic nie zmienił, Kraków bardzo. 
Przyjeżdża przeważnie raz na rok na kilka miesięcy, wsiada na rower i rozpoczyna 
niekończącą się wędrówkę po miejscach, w których jeszcze tak niedawno jako dziecko 
poznawał świat.
 Spokojny, zrównoważony nic nie robi sobie z tajemnicy przemijania, czasami tylko 
zamyśli się jakby czekając na Piotra i jego genialne pomysły, ale zamiast niego pojawia 
się pan Ferster.
  Okolice Rynku są dość dziwnym miejscem.
 Można tutaj spotkać postaci dawno zapomniane, jeszcze nie wymyślone, a przede 
wszystkim przez ludzi Sztuki uznawane za fascynujące. Ale nawet w Vis a Vis nie da się 
zatrzymać czasu, chociaż od lat próbujemy to zmienić. Z wiadomym skutkiem.

fot. B. Kucharek
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Galeria Vis á Vis:

Z kroniki żałobnej:

Dnia 13 marca 2015 roku odszedł Jan Kudyk 
trębacz jazzowy, założyciel i leader grupy 
"Jazz Band Ball Orchestra"-  wielka  postać 
środowiska jazzowego Krakowa. Żegnamy 
Go ze smutkiem i poczuciem pustki jaka 
powstała wraz z Jego odejściem. 

Jan Kudyk

Róża Dominik, Ania Karez, Julka Dyga, Renata Dubiel, , Roman Wysogląd, Iwona Siwek-Front, Danuta Czesław Robotycki
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JUŻ Z NAMI:

 Andrzej Warchał,  Stanisław Stabro, , Andrzej Warzecha,  Jan Andrzej Nowicki „Viking” 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-
nisław Franczak, Jerzy Dębina, Ewa Durda „Lubelka”, Joanna „Malgwen” Mielniczek, Witold Banach, Edward Michalik, 
Wiesław Jarosz, Omar Khayya, Walery Popov, Marek Studnicki, Tomek Kałuża, Kasia Hypsher, Krzysztof „Kris” Cedro, 
Sebastian Kudas, Woytek Woyciechowski, Zbigniew Żarow, Marek Przybyłowicz, Roman Mucha, Zofa Daszkiewicz, 
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 Świątek „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, Kazimierz Machowina, Magdalena Świtek, Paweł Kozłowski

 Arleta Opioła, Anna Dziadkowiec, Maciej Serafin, Wojciech Firek, Andrzej Pacuła, Owca, Andrzej Banaś, 
Tadeusz Smolicki,  Anna Dymna, Wit Jaworski, , 
Jan Zych, Jan Wawszczyk, Antoni Wawszczyk, Marek Rosner, Jadwiga Miklaszewska, Monika Dembiń-
ska, Robert Adamczak, Zbigniew Bajka, 

   

Ryszard Rodzik,

Jerzy Skarżyński,
Wiesław Dymny, Tadeusz Śliwiak Magdalena Wiącek, Adam Kieniewicz,

Aarne Puu, Stanisław Boczar 

Krzysztof Litwin, 
Marian Siwek     Jerzy Harasymowicz, Marian Żyła

Piotr Skrzynecki,

Bogumił Opioła,  

, 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, Anna Szałapak, Konrad Masty-
ło, Zbigniew Paleta, Jan Kanty Pawluśkiewicz, Leon Pawlik, Franciszek Serwatka, Piotr Szczerski, Ludwik Stomma, Wa-
cław Krupiński, Jacek Stokłosa, Jacek Szmuc, Barbara Kruk - Solecka, Franciszek Muła, Ignacy Fiut,
Marek Wawrzyński, Maria Baster-Grząślewicz, Kazimierz Pastuszczak, Ela Gawin, Zbigniew Raj, Stanisław Staniewski, 
Tadeusz Pietuch,  Andrzej Makuch, Olgierd Jędrzejczyk, Joanna Solska, Andrzej Domagalski, Leszek Kwiatkowski,

      ..a Ty?..dołącz..czekamy ☺...

Tu ma swój kąt 

Iwona Siwek - Front


