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Jesienna zaduma, groby, liście, znicze. Rodzinne fotografie. Nasza historia. Ale
też historia naszej Ojczyzny. Jej okruch. Tego roku tak szczególnie
odczuwalny. Setna rocznica
odzyskania
niepodległości to nie tylko
wspomnienia i historia. To również teraźniejszość i troska o przyszłość.
Parafrazując znane powiedzenie Johna F. Kennedy’ego chcę Wam
przypomnieć: „Nie pytaj co Polska może zrobić dla ciebie, ale co ty możesz
zrobić dla Polski”. AD

2 | vis a vis | listopad 2018

Andrzej Sikorowski
OKNO NA PLANTY (79)

PIOSENKA
NA KONIEC ŚWIATA
A kiedy przyjdzie świata koniec
Kidy ostatnia zgaśnie gwiazda
staniemy obok na balkonie
powiemy sobie ale jazda

Takiego końca jestem pewien
o takim końcu nieraz marzę
że jak odchodzić to ze śpiewem
jeśli się żegnać to już razem
A kiedy przyjdzie świata koniec
kiedy ostatnia zgaśnie gwiazda
staniemy obok na balkonie
powiemy sobie ale jazda

Takiego końca mi potrzeba
o takim końcu nieraz marzę
żeby się dało jeszcze śpiewać
kiedy się nie da być już razem

Przejście Profesora Stanisława Stabro
w stan spoczynku, zostało uhonorowane
piękną laurką opatrzoną podpisem
Rektora UJ. Życzymy Panu Profesorowi
wielu lat zdrowego i spokojnego życia
na zasłużonej emeryturze.
Redakcja

fot: B. Zimowski

Pierwszy dzień listopada ma nas ponoć
skłonić do refleksji na temat przemijania i
śmierci każdego bytu, wcześniej lub później.
Z upływem lat refleksja ta pojawia się
częściej i nie ma związku z porą roku – po
prostu myślimy o nieuchronnym końcu, gdy
statystycznie bliżej nam do niego. A ja
czasami o tym śpiewam.

Nie będzie grudnia ani czerwca
zapadnie wielka ciemna cisza
i usłyszymy bicie serca
którego jeszcze nikt nie słyszał
I tak trzymając Cię za rękę
jak kołysankę na dobranoc
ostatni wyznam ci piosenkę
dotychczas jeszcze nie nagraną

Poza ZVIS’em:

Z przyjemnością informujemy, że nowa
książka Jerzego Fedorowicza pod tytułem - „ABSOLWENCI”, otrzymała zaszczytną nagrodę: Krakowska Książka
Miesiąca. Uroczystość wręczenia nagrody
Autorowi, odbyła się 18 października
w Klubie Dziennikarzy „Pod Gruszką”.

A kiedy przyjdzie świata koniec
jakiś huragan albo potop
to się połączą nasze dłonie
jak nigdy dotąd
I tak trzymając Cię za rękę
jak kołysankę na dobranoc
ostatnią wyznam ci piosenkę
dotychczas jeszcze nie nagraną
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Miło nam donieść, że tegoroczną
Nagrodę Miasta Krakowa otrzymał
między innymi nasz przyjaciel
i długoletni współpracownik gazetki,
Andrzej Sikorowski.
Serdecznie gratulujemy

W Piwnicy pod Baranami, można było oglądać wystawę malarstwa
czeskiego artysty Milana Fiala pod tytułem: „Mój Grechuta”.
Autor tak mówi o swojej wystawie:
Moja fascynacja twórczością Marka Grechuty
zaczęła się w 1973 roku. Jako student pracowałem
w brygadzie - tzw. OHP i za pierwsze zarobione
pieniądze kupiłem gramofon (zawsze lubiłem dobrą
muzykę, chociaż w tamtych czasach był utrudniony
do niej dostęp). Niestety nie miałem płyt, dopiero
kilka miesięcy później będąc w moim rodzinnym
mieście na wakacjach u babci w Uherskě Hradiště
(Morawy) w małym starym sklepiku, kupiłem 3 płyty.
Jedną z nich był „Korowód” Marka Grechuty. Nigdy
w życiu wcześniej jej nie słyszałem. Miała czeski
przekład tekstów piosenek i rysunki czeskiego
malarza Salomona. Od tamtej chwili twórczość
Marka Grechuty nie przestaje być dla mnie inspiracją. Dla mnie Jego muzyka i teksty są
genialne i stale mnie zaskakują swoją ponadczasowością. W hołdzie dla Jego geniuszu
postanowiłem namalować cykl obrazów na podstawie Jego piosenek. Obrazy mają
rozmiar 80 x 80, czyli kwadrat symbolizujący płytę gramofonową. Każdy obraz ma
wkomponowany kod – jest nim portret Marka Grechuty w różnych okresach Jego życia.
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Patrycja Krauze
Samozwańcza Redakcja „Kroniki Piwnicy pod Baranami”
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najmłodsza - Gershwinowska, musicalowa „Rozmowa z księżycem”, (kompozycja Tomka
Kmiecika), porywa w sentymentalną podróż do Ameryki lat. 40. Leszek Wójtowicz tekstem
zatrzymuje całość ponad dachami Krakowa, a Jubilat spina w poetyckie, czułe, senne
marzenie.

- tak poważny i okrągły, że wymyślono dlań kameralny tytuł „Osiem Dziesiątek” (do
autorstwa przyznają się jednocześnie pan Leszek Wójtowicz oraz dyrektor Bogdan Micek).
Część artystyczna rozpoczęła się punktualnie o 19:00 w niedzielę 14 października 2018.
w salonach Piwnicy pod Baranami. Na scenie w głębokich fotelach (przywiezionych prosto
od tapicera) zasiedli: Jubilat, oraz Gospodarz Wieczoru, pan Leszek Wójtowicz. Zaczęła się
feeria życzeń, prezentów i dedykacji z widowni, do której dołączyli - deklamująco Jan
Güntner oraz śpiewająco Urszula Makosz (z różą) i Basia Stępniak-Wilk (z bombonierką).
Następnie zaczęła się wędrówka przez tytułowe „Osiem Dziesiątek”". Usłyszeliśmy o
początku kariery w Teatrze Młodego Widza u Marii Biliżanki i o pierwszym publicznym
wykonie wokalnym (Kwinta śpiewa po chińsku!), o PWST i o początkach Piwnicy pod
Baranami. Rozbrzmiał ocenzurowany w 1956 r. esej Leszka Kołakowskiego „Czym jest
socjalizm” recytowany przez Kwintę jak litania (Esej ten zaistniał już podczas pierwszego
w historii Kabaretu Piwnicy 16.XII.1956 r.! Joanna Ronikier pisała z entuzjazmem:
”Wrażenie było wstrząsające i dla tego jednego tekstu warto było zorganizować ów
wieczór.”). Wraz z Obłońskim i Jędrzejczykiem Jubilat zaintonował pierwszy Piwniczny
hymn „Leokadia”. Trzecią dziesiątkę zainaugurował żelazny punkt programu, czyli
”Kaczuszka” (tu drobne nieporozumienie między Jubilatem a jego Żoną, która
utrzymywała, że Tadeusz obiecał nie wchodzić na krzesło, gdy tymczasem Jubilat twierdził,
że obiecał jedynie z krzesła nie zeskakiwać). Po wstrząsającej instrukcji, jak wyłamać nóżki
kaczuszki - pochodzącej z pisemka „Miś”, Jubilat przyznał, jak poznał Żonę - Teresę,
w środowisku krakowskim lat 60tych, znaną jako Hipolit. Dodajmy, że Teresa obchodziła
14.X. urodziny, a Tadeusz zadedykował jej a capella (”to znaczy z serca do serca, a kapella
jest zbędna”) „Carmencitę”. Chwilowe rodzinne wzruszenie pozwoliło Wójtowiczowi
również Teresie zadedykować pieśń „Konfraternia sumień”, po której nastąpiły
nieprawdopodobne „Konie Apokalipsy” (duetu Dymny - Konieczny) z dedykacją dla córki
Doroty. Czwartą dziesiątkę zainaugurowała opowieść o debiucie filmowym w „Monidle”
Antoniego Krauze wg opowiadania Himilsbacha. Dodajmy, że niezapomniana kreacja
Kwinty w roli handlującego monidłami Karola Pieczarkowskiego skłoniła Dyrekcję
Piwnicy oraz pion scenograficzny w osobie Sebastiana Kudasa i nadwornego fotografa
Łukasza Filaka do zorganizowania wystawy monideł w Planetarium. Budzący salwy
radości pastisz piosenki Janusza Gniatkowskiego „Indonezja” Jubilat zadedykował synowi
Mateuszowi. Piątą dziesiątkę zdominowała stolica i Kabarecik Olgi Lipińskiej - tu wypada
dodać, że generałowi Jaruzelskiemu zawdzięczamy fakt, iż się Tadeusz do Warszawy nie
wyprowadził. Wreszcie usłyszeliśmy songi z autorskiego spektaklu Jubilata „Gdzie jest mój
Homel” (wystawianego wieczór wcześniej na scenie AST) z muzyką Zaryckiego i songami
Elżbiety Kuryło. Na koniec trzy współczesne gwoździe programu, budzące niekłamany
zachwyt Samozwańczej Redakcji: rozczulający, prześmieszny monolog SSBSU czyli
Syndrom Starczego Braku Skupienia Uwagi (według ks. Leona Knabita), „Ballada ponura”
z wybitną, wstrząsającą muzyką (i akompaniamentem) Adriana Konarskiego, wreszcie

fot: W. Morek

JUBILEUSZ TADEUSZA KWINTY

Redakcja spędziła bez mała 3-godzinny Jubileusz wciśnięta za fortepian i choć oglądała
scenę z niewłaściwej strony, marzyła o kolejnej piosence w wykonaniu Jubilata. (W tym
miejscu Samozwańcza Redakcja podkreśla, że teksty monologów i piosenek bronią się same
- nie trzeba ich uwspółcześniać, ani uzupełniać bieżącymi politycznymi komentarzami
publicystycznymi. Nie dlatego, że nie zyskuje to powszechnej aprobaty widowni
(niezależnie od opcji politycznej), ale dlatego że Piwnica bazowała zawsze na publiczności
wystarczająco inteligentnej, by nie tłumaczyć oczywistości. Teksty cechowała bystra
obserwacja i ośmieszanie absurdów codzienności pozbawione nienawistnej zajadłości.)
Część nieoficjalną w Piwnicznym Planetarium (w otoczeniu kilkudziesięciu monideł)
poprzedziła niezwykła dedykacja - „Dezyderata” dla Bohatera Wieczoru odśpiewana przez
męski chór Piwniczan i solowy głos Agaty Ślazyk.
Nie będziemy opowiadać o setce gołąbków w sosie z prawdziwków przygotowanych
własnoręcznie przez Małżonkę Dyrekcji, o półmisach kaszy z dodatkami (dostarczonych
przez niezastąpioną Barbarę Hobrzyk), o paterach pełnych lokalnych i zamorskich owoców,
obłędnie utrefionych przez Justynę K., o kiełbasach i mięsiwach zamawianych przez samego
Dyrektora, o legendarnym smalcu w chlebie, wytopionym z pietyzmem przez Hieronima S.,
o torcie niezwykłej urody nawiązującym dekoracją do Kwintowych spektakli, od pani Marii
Brodowej, o zniewalającym torcie orzechowym od państwa Czarneckich, o winach
hiszpańskich ufundowanych przez Piwniczny bar... Nie opowiemy Wam o szlachetnych
alkoholach, których zawartość nikła w gardłach Szanownych Gości, o rozmowach pełnych
zasłużonego podziwu i zachwytu dla Jubilata, o anegdotach, ploteczkach.
Pozostajemy do dziś pod gigantycznym wrażeniem wyjątkowej, zadziwiającej i godnej tego
podziwu formy Jubilata. Takiej finazji i krzepy, wrażliwości i siły, humoru i
odpowiedzialności, dystansu i bliskości życzylibyśmy sobie i Państwu na co dzień.
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Jerzy Antkowiak
MILIONY UBRAŃ,
KILOMETRY WYBIEGÓW,
TYGODNIE MODY...
Pozwoliłem sobie ukraść tytuł, ale nie dosłownie, bo
poprzestawiałem kolejność tych irytujących haseł fot. B. Kucharek
wytrychów. Przez wiele lat różne moje często wariackie
bon-moty ukazywały się w prasie jako tytuły modowych zmagań pań dziennikarek z
„trendowatymi trendami mód" - więc mam nadzieję, procesu nie będzie i jesteśmy kwita jeden:jeden. Najpiękniej zawsze fantazjowały na temat mody paryskiej dziennikarki
opisujące pokazy, wybiegi i tajemnicze nowe krawieckie perełki. „UDZIEC BARANI" to
delikatny jedwabny rękaw najpiękniej udrapowany na ramieniu obfitością tkaniny, ma się
rozumieć z TAFTY. Najlepiej było, jeśli suknia była długa, otulająca sylwetkę i z
asymetrycznym dekoltem, czyli rękaw był jeden i ten pojedynczy „udziec" sterczał
samotnie, mienił się obfitością draperii i koloru, no bo tafta tak ma. Ten jeden niezwykły
rękaw przez chwilę był królem wybiegu, niósł się dumny i błyszczał niczym monstrancja...
Tak, proszę moich miłych czytelników, takie emocje towarzyszyły mi w czasie wielu
paryskich pokazów mody, a kiedy oglądałem kolekcje Diora, Balmaina, czy Givenchy i
setki tych rękawów niezwykle fantazyjnych, a był to przełom lat 70/80 ubiegłego wieku,
byłem, więc absolutnie pewien, że uczestniczę w czymś co można nazwać SACRUM.
Wracałem uskrzydlony do Mody Polskiej i naturalnie nie tylko z wiedzą o tym jednym
magicznym rękawie i tu następował ciąg dalszy tego misterium, a mianowicie
PROFANUM...
Kolego Antkowiak, według nowego „rozdzielnika” nie przewidziano zakupu żadnej tafty,
rypsu i atłasu, mamy bardzo ciekawą ofertę, jeśli chodzi o krawiectwo lekkie z nowego
surowca, a mianowicie „krempliny”, krawiectwo ciężkie obłożymy też nową, ciekawą
ofertą „boucle”, mamy ładne nowe buraczane kolory... Moja kochana Moda Polska, pełna
wspaniałych ludzi, moje wspaniałe „krawczusie” - prawdziwe artystki nożyc i igły, moje
koleżanki projektantki - ale wszyscy my razem w szponach jakiegoś szalonego obłędu
tamtych obyczajów. W takich czasach, jakie mieliśmy onegdaj sukcesy odnosili tylko
pionierzy albo wariaci, rzecz dla sytego błogostanu uśpionego mieszczucha niezrozumiała
zupełnie, a jednak jest, co wspominać i warto było! Takie oto nachodzą mnie różne majowe
wspomnienia, bo zawsze wiele działo się w modzie w dni majowe, a w październiku tego
roku modopolska wystawa w Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, zobaczymy czy
polegliśmy, czy wykiwaliśmy te dęte i ponure „rozdzielniki”, słowem całą tę nieudolną
kontrolę partyjnych buców - czyli idiotów nad artystami. Modę na „zgniłym zachodzie” i jej
uroki i dziwactwa mamy lekką, cienką kreską naszkicowaną, a także to, co na te porywy
modowych serc wyprawiali dzielni i czujni władcy „ukochanego kraju”, jak śpiewały słowa
piosenki. A skoro tak się sprawy mają - to, co znaczy ten enigmatyczny tytuł dzisiejszego
felietonu?
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I właśnie teraz przed Wystawą? Kiedy tę moją najprawdziwszą prawdę opowiadam komuś,
to ten ktoś powiada: „Coś pan, panie Antoś, z wieszaka żeś się pan zerwał?”. Nie wiem skąd
się urwałem, ale tytułowe „miliony, kilometry, tygodnie” już mnie zupełnie nie interesują i
nie jest to spowodowane jakąś starczą zgryzotą, kto mnie zna to wie, że nie. Ale od mody
bracie nie odpoczniesz (tak do samego siebie powiadam), bo jest wezwanie! Panie Jerzy,
zapraszamy do Poznania do szkoły Dizajnu na Dyplomy, znam to poznańskie imperium
mody, miałem tam kiedyś dzień modopolski, więc trzeba przestać stękać i marudzić - trzeba
jechać! Ale jak? Wukadką, do Warszawy po bilet, wukadką z biletem do Komorowa,
nazajutrz wukadką (z biletem na wukadkę naturalnie) na Centralny (to dworzec)
w poszukiwaniu tego paskudnego ptaszyska zwanego po bizantyjsku PENDOLINO.
Smakoszom szpetoty polecam szczególnie wagonik pieszczotliwie zwany WARSEM wnętrze typu „sen pijanego architekta”. Jaka zatem pointa: nie jadę, nie ma mowy, ale jak
powiadali Apostołowie (a to byli bardzo mądrzy ludzie proszę świętoszkowatych panów
polityków - na szczęście ci mają „misje”, więc takich bzdetów nie czytają), no, więc,
Apostołowie powiadają „od przeznaczenia nie uciekniesz”. Święte słowa - jadę do Poznania.
Ma się przyjaciół - mkniemy autostradą do poznańskiej SCHOOL OF FORM, za kierownicą
czegoś „wypasionego”, co to raz jest z dachem, a raz bez, projektant łódzkiej modopolskiej
wystawy pan Szymon Bobrowicz - no po prostu jestem w niebie. Pan Andrzej Domalik by
zapewne powiedział, że mnie pycha rozsadza, ale proszę mi wierzyć, że nie, ja się nigdy nie
znałem na samochodach (mam świadka - pan Jacek wie coś o tym) od zawsze, kiedy jeszcze
nie było aut tak „wypasionych” rozróżniałem tylko Trabanta. Tak było...
Jestem w Poznaniu, czyli w szkole, czyli na terenie Targów Poznańskich, Boże kochanypawilon 2, tu miałem kiedyś (w ubiegłym wieku) pokazy, a teraz tu te DYPLOMY, a wśród
dyplomantów, pięknej zwariowanej radosnej młodzieży moja poznańska wnuczka Julcia.
Kolekcje dyplomowe są jedną wielką radością twórczą. Ta radość kipi młodością, a ja w tym
oszołomieniu nie zapamiętałem nazw kolekcji, ale w tym modowym zawrocie głowy jedno
wiem na pewno, byłem na jakimś somnambulicznym spektaklu. Chodził Kirkor i Balladyna,
Samuraje i Szoguny, Madame Butterfly i Książe Yamadori w obłędnie pięknym patchworku,
Białe Wrota Piekieł i Białe Rusałki, chłopcy z Mechanicznej Pomarańczy, smutny Hamlet,
pochwała Minimalizmu i Walka Karnawału z Postem, czyli jak skomplikowane reżimy
konstrukcji krawieckich plus studencka fantazja ułańska nie mogą podjąć decyzji odsłaniamy to piękno młodego ciała, czy tylko udajemy, że chcielibyśmy. Znam te rozterki.
Wracam w nocy, a tu w maszynie do pisania pół felietonu. Ta wczorajsza połowa felietonu
zrzędliwie sentymentalna, no a teraz? Teraz, uwiedziony utalentowaną młodością, siadam,
jest północ i piszę zawzięcie w takim uniesieniu, jakiego dawno nie doświadczyłem.
TA NASZA MŁODOŚĆ - ma taką siłę, talent, radosną beztroskę, która rozsadziła poczciwy,
stary pawilon numer 2 pokazała 27 kwietnia 2018 poznańska artystyczna młodzież.
BRAWO!
P.S.
Po pokazie gratulacje, a telewizja mnie pyta: co ja na to? No, więc ja na to, że w dniu, w
którym Korea Północna uwodzi Koreę Południową, to trzeba naszego, polskiego Cudu nad
Wisłą, żeby nie wybuchła tak zwana trzecia światowa, chyba, że taką „moc sprawczą" miały
kolekcje dyplomowe ... of FORM.
Gratulacje dla polskich i niepolskich pedagogów. BRAVO!
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Marek Michalak
Droga do raju cz. 16
Droga do raju przez „Zaścianek”
To już 63. Krakowskie Zaduszki Jazzowe. Kolejna okazja
na ucztę jazzową, ale również odświeżenie wspomnień o
tych, którzy przez lata tworzyli, grali – dając wielu
słuchaczom szansę choć na chwilę odcięcia się od szarości
i ponurego świata otaczającego nas w przeszłości.
Pamiętam niezbyt dokładnie, w którym roku oficjalnie
„Zaduszki” się nie odbyły. Miał jednak miejsce koncert
fot. B. Kucharek
zorganizowany w klubie studenckim „Zaścianek”. Z
inicjatywy ówczesnego kierownika pojawiła się grupa Zbyszka Seiferta, Old
Metropolitan Band i trio z Monachium zaprzyjaźnione ze Zbyszkiem.
Każda z grup zaprezentowała swój program bardzo różny stylistycznie a po krótkiej
przerwie padło hasło zagrania wspólnie na bazie nurtu wtedy bardzo popularnego – free
jazz.
Niepowtarzalną atmosferę dzikości brzmień przechodzącą nagle w liryczne niemal
szepty dźwiękowe i nieprzewidywalne
„odjazdy” harmoniczne potęgowało
Zbigniew
światło. Przepełniona sala chłonęła
Seifert
muzykę przy świecach. Tak – pełno
zapalonych świeczek. Na scenie ani
jednego wzmacniacza czy mikrofonu.
Dziś trudno sobie to wyobrazić. Jak się
później w rozmowie po koncercie
okazało, Thomas z zespołu z
Monachium był producentem wtedy
jeszcze mało znanej wytwórni płytowej
E C M. Zaproponował Zbyszkowi
wydanie płyty w jego firmie.
Oczywiście Zbyszek skorzystał z tej
propozycji i niedługo potem Jego
popularność w Europie rosła w tempie
„prędkości światła”. Również Tomek
Stańko był wierny tej firmie. Dziś to
jedna z najwyżej cenionych wytwórni na
świecie. Kto wie czy „Zaścianek” dla
Zbyszka nie był bramą do raju ?
Odchodzą od nas postaci. Jednak
zostawiając nam swój dorobek będą
zawsze blisko nas. Amen.
fot. archiwum
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Lesław Pizło
O fotografii - 12

Zdumiewająca jest skłonność ludzi do uwieczniania
swojego wizerunku. W kamieniu, spiżu, malowidłach,
wreszcie na zdjęciach fotograficznych. Dawniej swoje
podobizny z wiadomych powodów uwieczniali różnej
fot: B. Kańska - Bielak
maści możni (trwa to nota bene do dziś). Z chwilą
wynalezienia fotografii rzecz stała się dostępna dla każdego, i ogromna większość z nas
ochoczo z tego korzysta (selfie). Są tacy, którzy tego nie lubią ale każdy, rad nierad musi od
czasu do czasu pozować do portretu będącego nieodłącznym elementem dokumentów
osobistych. Póki nie zostaną wprowadzone inne metody identyfikacji, jest jak jest. Podstawą
jest zdjęcie. Wymogi urzędnicze też ulegały zmianom. Prezentowany poniżej obrazek jest
zwyczajnym zdjęciem pamiątkowym, na odwrocie którego umieszczono odpowiedni wpis,
pieczęć i już stało się urzędowym dokumentem uprawniającym do przekroczenia granicy, i
to wrogich państw (sic !).
Takich zdjęć będących
różnego rodzaju
legitymacjami mam wiele.
Bardzo praktyczne i tanie
rozwiązanie. Z czasem
wymogi stawały się coraz
bardziej rygorystyczne,
ale w indeksie UJ. mojego
wujka z 1905 widzę jego
podobiznę w ujęciu ¾ w
kapeluszu i z papierosem.
Potem pojawiały się co raz
to inne wymagania, ale
dopuszczalny margines
s w o b o d y, p o z w a l a ł
fotografowi wykonać
portrecik i
zachować
własny styl. Bez trudu rozpoznaję rękę, czy też bardziej oko panów P. Bielca, Z.
Garzyńskiego czy nieodżałowanej pamięci A. Karasia. Ci dawni mistrzowie do zdjęć
legitymacyjnych przykładali wielką wagę. Mawiali, że to one stanowią wizytówkę firmy i są
najlepszą reklamą firmy. Klient zadowolony z efektów tej najpopularniejszej usługi na
pewno wróci z poważniejszym zamówieniem. I o to chodziło rzemieślnikom ambitnym,
dbającym o wizerunek firmy. Ale bywało różnie. Byłem też świadkiem takiej rozmowy:
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-Panie !!! Jak ja wyglądam na tym zdjęciu ! Jak pokraka !
-A to jak pan wygląda to miej pan pretensje do ojca a nie do mnie.
Nazwę firmy z oczywistych względów przemilczę.
Wielokrotnie
klienci zamawiali
powiększenia porządnie wykonanych zdjęć
legitymacyjnych i te jako pełnoprawne portrety zdobiły ściany mieszczańskich domów.
I tak doszliśmy do czasów współczesnych, gdzie normy unijne i światowe wymagają zdjęć
jakie wcześniej znaliśmy tylko z filmów kryminalnych, robionych przy rejestracji
przestępców. Fotograf nie ma tu nic do gadania. Klient ma mieć usta zaciśnięte, minę
ponurą, zero makijażu, retusz niedozwolony. Ma się mieścić w siatce biometrycznej i tyle.
Jeden z niewielu dokumentów, gdzie zachowały się przyzwoitej jakości zdjęcia mogące
pretendować do miana portretu to dyplomy akademickie. Ale cóż. Sami zainteresowani
często przychodzą się sfotografować rozczochrani, nieogoleni i wymiętym podkoszulku.
Nie przykładają wagi do tego że pomieszczą je w dokumencie służącym całe życie, że
znajdą się w środowisku zawodowym zwracającym uwagę na takie drobiazgi jak wygląd, że
wreszcie sami z czasem dojrzeją i zmienią pogląd na te sprawy.
I tak mamy sytuację gdzie byle jaka zrobiona w pośpiechu „fotka” wyparła porządny, często
wartościowy, produkt rzemiosła fotograficznego. A paradoks polega na tym, że dzieje się to
w czasach wspaniałego rozwoju fotografii. Być może z powodu jej dostępności, taniości a
co za tym idzie ilości, która w swej masie nie przekłada się na jakość, przestaliśmy zwracać
uwagę na walory estetyczne stanowiące o wartości portretu.
P.S. Z moich obserwacji wynika, ze większość ludzi jest niezadowolona ze swojego
wizerunku. Jest to objaw zdrowy i świadczy o równowadze psychicznej. Ci zachwyceni
własnym wyglądem często przejawiają objawy narcyzmu. Ale to podobno można leczyć.
Współczesna medycyna czyni cuda.

Teraz tu ma swój kąt, Iwona Siwek - Front:
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Lech Wesołowski

Ryszard Szociński

ODESZLI
OD NAS:

Andrzej Feliks
Felger

Jerzy Piątkowski
Andrzej Banaś

Mieczysław
Święcicki

Jacek Mazur
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Adam Ziemianin

fot: A. J. Makuch

widzę że mordercy wolności
dławią pętlami wiatru
kapłana niezależności
a przerażeni ludzie
schodzą ze swych
drzew genealogicznych
-podkulają małpie ogony
-wyleniałe z bezpłodnej miłości
ich dusze drżą
z zimna
i złości

fot: B. Zimowski

* * *
nie pytaj o Polskę
Tę z Bogurodzicy
Tę z Marszu Żuawów
Tę z Pierwszej Brygady
Tę z Jesiennego deszczu
Tę ze Zbroi Kaczmarskiego
ani Tę z Ciechowskiego

Ignacy Stanisław
Fiut
Sen o wolności (II)
Jest:
władza dla władzy
kwiaty dla kwiatów
religia dla religii
ptaki dla ptaków
pieniądze dla pieniędzy
chmury dla chmur
ludzie dla ludzi
wolność dla niewolników
- kiedy myślą że są wolni
są już od dawna
zniewoleni
wolność śnią

Listopadowo
Co roku listopad u nas
Ma wymiar nieskończony
Schodzą się nasi święci
Na późnojesienne nieszpory
fot: H. T. Kaiser

* * *
zakochałem się brzydkiej starej pannie
może już wtedy
gdy z tylnego siedzenia dużego fiata
chłonąłem jednostajny krajobraz Mazowsza
a może przy ognisku
śpiewając dawne pieśni
patrząc w oczy dziewczynom
czy może na moście w Dwerniku
nad Sanem płynącym wartko pod nogami
już nie pamiętam gdzie i kiedy
ale może dlatego
że taka brzydka
a tak wiele wymaga

fot. B. Kucharek

Andrzej Dyga

Sen o wolności (I)
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Późny odjazd

W gorseciku grzechoodpornym
Moja matka nieco wyblakła
Zastyga wśród nas poważnie
Jak dawna fotografia

W ciemnej filiżance
Huśta się śmierć
Pobliska gałąź
Ręką macha
Dlatego lustro
Jest takie pokreślone

Ojciec jak zwykle rządzi
I za kołnierz nie wylewa
Z wujkiem Tolkiem się umawiają
Bo chcą konno wjechać do nieba

Mimo wszystko
Piję czarną herbatę
W czterech ścianach nocy
Jest taka mroczna
Jak wiersze Trakla

Ojciec z końmi od dawna
Wspólnego języka już nie ma
Więc siodło rodem z młodości
Lecz radzi sobie jak trzeba

Za oknem
Po ogrodzie
Pociąg jedzie
Drewno wiezie
Na trumny

Odjeżdżają razem z matką
Na dobre ze sobą pogodzeni
Trzymają się końskiej grzywy
I odrywają się od Ziemi

Andrzej Pacuła
Miałem sen w "Vis a Vis"
w vis a vis coraz młodsi
od powietrza lżejsi
na niteczkach wspomnień
odlatują …piesi
a na rynku brzęczy cyrk
akrobaty świata
przeżuwają miasta mit
w plastykowych kartach

czas się śmieje
po krakowsku
głosem Zbyszka Raja
fot. B. Kucharek

w oczodołach
rynku
gęba Mitoraja
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Zbigniew Bajka
Grzeszny Bruno (Miecugow)
(1927-2009)
Większość swojego życia spędził w Klubie Dziennikarzy
„Pod Gruszką”. Kiedy działalność klubowa zamarła, zaczął
pojawiać się w Vis a Vis i bywał tu prawie do swojej śmierci
w 2009 roku. Tego arcyciekawego człowieka, dziennikarza –
felietonistę, autora książek i wielu spektakli scenicznych
poznałem równo 50 lat temu we wspomnianym klubie.
Bruno pochodził z ormiańsko-gruzińskiej rodziny
fot. B. Kucharek
(Miecugianów, nazwisko Miecugow ostatecznie przyjął jego
dziadek), o korzeniach z Armenii wspominał, mówiąc: dwóch nas Ormiaszków w
Dzienniku Polskim – ja i Janusz Roszko. Sprawa była bardziej skomplikowana, bowiem
Bruno wspominał, że w początkach I wojny światowej jego ojciec zajmował się rodzinnym
majątkiem Wembry na Litwie. Potem w latach dwudziestych trafił do Iwonicza gdzie poznał
swoją przyszłą żonę, rodem z Nowego Sącza. Z tego mariażu kaukasko-sądeckiego narodził
się Bruno.
Pod koniec lat 40. ub wieku Bruno zaczął studiować, najpierw na Politechnice we
Wrocławiu, potem w Warszawie, na końcu na AGH, ale całą edukację skończył na III roku
studiów.
W 1950 roku wygrał konkurs na fraszkę w „Szpilkach”, było w niej o Churchillu i
wstrętnych imperialistach z USA. Ale choć proponowano mu współpracę, zaczął pisać
najpierw do krakowskich pism/dodatków/ satyrycznych, a w końcu wylądował jako
reporter w „Echu Krakowa”. Potem na rok został oddelegowany do gazety nowohuckiej
„Budujemy Socjalizm”, a w końcu „wsiąkł” na ponad 40 lat do „Dziennika Polskiego” gdzie
najpierw uprawiał dziennikarstwo śledcze, a potem przez wiele lat pisywał felietony do
redaktora, co tydzień inaczej go określając (redaktorem tym był wielki znawca filmu
Władysław Cybulski).
W jego życiorysie była wieloletnia współpraca z estradą wojskową – warszawską i śląską,
ale przede wszystkim pisanie tekstów do kabaretu „Jama Michalika” wespół z Jackiem
Stworą i Tadeuszem Kwiatkowskim. Jako autor większości tekstów zdobył Bruno wielką
sławę w podwawelskim grodzie.
Dla mnie był źródłem wielu ciekawych informacji i radości w związku z jego niezwykłym
poczuciem humoru. Wspominał np, jak pod koniec lat 60 w związku z 21 rocznicą
wyzwolenia Krakowa 21 dziennikarzy z „Dziennika” miało napisać krótkie wypowiedzi na
temat tego, jak zapamiętali to wyzwolenie. Bruno początkowo się wzbraniał, ale
przymuszony przez naczelnego napisał: Pierwszego żołnierza radzieckiego napotkałem 19
stycznia1945 roku o godzinie piątej po południu. Następny zegarek kupiłem sobie dopiero
po czterech latach…
Był autorem wielu żarcików, anegdot, wierszyków, kalamburów. Kiedyś widząc w Klubie
Ewę Owsiany z „Gazety Krakowskiej” , powiedział: chciałbym dożyć chwili, kiedy córka
Ewy Owsiany wyjdzie za mąż za syna redaktora Płatka (z PR Kraków) i przyjmie nazwisko
męża. Innym razem, kiedy prezydentem Krakowa został Barszcz, Bruno stwierdził, że
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pierwszy wywiad zrobi z nim (Wacek)
Żurek, wtedy naczelny „Studenta”. Życie
poprawiło ten żart – pierwsza była Zosia
Polewka z „Gazety Krakowskiej”. Kiedy
wprowadzono oznaczenia kodowe do
korespondencji pocztowej a na każdej
poczcie w Krakowie była ulotka
informacyjna
- jak wpisywać kod;
adresatem tego „szkoleniowego” listu był
Jan Nowak zamieszkały w Tarnowie przy
ul. Krakowskiej 10. Bruno wsadził jakąś
kartkę do koperty, którą zaadresował tak,
jak w instruktażu na każdej poczcie.
Pokazywał mi potem, że list do Jana
Nowaka w Tarnowie poczta odesłała mu
z pieczątką „adresat nieznany”.
O pewnym poecie (chadzającym dawniej
do Zwisu) mawiał, że to „wypitny poeta”
(inna sprawa, że to podobno było
określenie wymyślone przez Tadeusza
Kwiatkowskiego). Ale poetów, nie tylko
jako „wyrobnik pióra” i autor wielu
tekstów dla estrady i kabaretu, bardzo lubił
fot. B. Kucharek i chętnie z nimi przebywał. A chodziło ich
do Klubu Dziennikarzy wielu, niemałą grupę stanowili poeci-dziennikarze (Baran,
Warzecha, Kolarz, Ziemianin, Cyganik i in.), obok nich pojawiał się także Wojciech Bellon i
Andrzej Sikorowski.
Zdarzało mi się bywać z Brunonem w krakowskich nocnych knajpach, gdzie zawsze go
wpuszczano, choć w paru takich lokalach realizował różne szalone pomysły, które kończyły
się interwencją policji, a samego delikwenta chyba ze dwa razy zamykano w pewnej Izbie.
Do czasu uruchomienia klubu SPATiF na drugim końcu ul. Szczepańskiej, do
„Dziennikarzy” chodzili chętnie aktorzy, których Bruno znał, choćby z „Michalika”.
Z aktorami raz w roku dziennikarze grali mecz piłki nożnej na stadionie „Cracovii”;
w jednym takim meczu Bruno, zupełnie nie umiejący grać w „kopaną”, strzelił aktorom
karnego.
Kiedy czekałem na narodziny potomka (córki) i byłem mocno zdenerwowany, Bruno
wspierał mnie duchowo (przy kolejnych kieliszkach wódeczki) mówiąc, żebym na zapas się
nie martwił, bo „nie każda kobieta umiera w połogu”. Po wielu latach, oferując mi swoją
książkę „Grzeszne życie Brunona Miecugowa” napisał na pierwszej stronie dedykację:
Zbyszkowi z miłością – Bruno, a na drugiej dopisał…w pewnym sensie ojciec chrzestny Jego
córki.
Był dumny z syna Grzegorza. Z Grzegorzem spotkałem się kilka razy i to właśnie on,
niedługo po śmierci ojca, zaprosił mnie do udziału w swoim programie „Inny punkt
widzenia”. Ta półtoragodzinna rozmowa, wyemitowana na antenie TVN, została mi jako
pamiątka po młodszym Miecugowie, ale także – w jakimś sensie – przypomina mi wciąż Jego
Ojca.
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Ladislav Volko
Liścik z Bratysławy (jubileuszowy)

nr: 50!!!
Już kilka lat jestem członkiem Słowackiego PEN CLUBU,
organizacji pisarzy, która jest częścią międzynarodowej
organizacji PEN International z siedzibą w Londynie. Nazwa
P.E.N powstała od pierwszych liter, osób, które mogą być jej
członkami - Poets, Playwrights, Editors, Esseists, Novelists.
A do tego doszło – bloger. Organizacja powstała „w celu
promowania przyjaźni oraz intelektualnej współpracy
fot: N. Pazdej
pomiędzy pisarzami z całego świata. Kieruje się zasadą, że
literatura spełnia istotną rolę w rozwoju współpracy międzynarodowej. Jest to organizacja
niepolityczna i pozarządowa, związana z UNESCO, oraz Komisją Ekonomiczno-Społeczną
Narodów Zjednoczonych“ – jak napisała Wikipedia. Ale również, jej celem jest obrona
intelektualistów przed agresją rządów, obrona wolności słowa i więzionych i
prześladowanych pisarzy, dzienikarzy, ludzi słowa. PEN Club lub Centrum składa się z
oddziałów lokalnych, które reprezentują swoich członków, nie kraje. Członkostwo dostępne
jest dla wszystkich pisarzy, dziennikarzy, tłumaczy, historyków oraz wszystkich
zaangażowanych na polu literatury niezależnie od narodowości, rasy czy religii. Każdy z
członków musi podpisać regulamin PEN Clubu i tym samym go zaakceptować.
W Słowackim centrum PEN pełniłem funkcję prezydenta. Chodzi o jedną z najstarszych
organizacji pisarzy na świecie, która powstała w 1921 roku. Piewszym prezydentem był
znany angielski pisarz John Galsworthy. Jej historia pokazuję ile osobowości, które weszły
na stałe do historii literatury światowej pełniło tę rolę. H.G. Wells, nawet dwa razy, Francois
Mauriac, Ignazio Silone, Benedetto Croce, Alberto Moravia, Arthur Miller, Heinrich Bőll,
Mario Vargas Llosa, Győgy Konrád, Jiří Gruša. Wybralem tych bardziej znanych.
Współcześnie prezydentem jest po raz pierwszy kobieta Jennifer Clement, meksykańskoamerykańska pisarka. Polskiego pisarza, jak narazie nie wybrano na prezydenta. Polski PEN
centrum ma również bogatą historię. Powstał w 1925 i ojcem założycielem był Stefan
Żeromski. Był również piewszym prezydentem. Współcześnie funkcję tę pełni od 2010
roku świetny tłumacz Adam Pomorski. Co roku reprezentanci poszczególnych organizacji
spotykają się na międzynarodowych kongresach, które odbywają się zawsze w innym kraju.
Tegoroczny, 84. kongres PEN International odbył się w Pune, w Indiach, w dniach 23.9. –
3.10.2018. i to z okazji 150 lecia urodzin Mahatmy Gandhiego. Nie mogłem tam nie być i
wraz ze mną 185 reprezentantów z 85 centrów z całego świata. Polskę reprezentowały dwie
urocze kobiety - sekretarz generalny, świetny tłumacz i krytyk Halina Cieplińska - Bitner i
Anna Nasiłowska, profesor literatury, historyk i krytyk, ale również pisarz i poeta a teraz
prezes Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Na kongresie pracowano w czterech zasadniczych
grupach i na plenarnych posiedzeniach. Świat oszalał i kongres przede wszystkim reagował
na zabijanie dzienikarzy, więzienie ludzi słowa, którzy bronili i bronią wolności. Przyjęto
mnóstwo rezolucji. Z okazji kongresu powstał Park języków, który to inicjował główny
organizator i prezydent PEN South India, Prof. Ganesh Devy, lingwista światowej sławy.
Posadziliśmy 180 drzewek. Wspominano M. Gandhiego, i jego żonę Kasturbę, spotykano

2018 | vis a vis │ 19

się ze studentami, którzy zadawali bardzo interesujące pytania. Wydrukowana była
Antologia tekstów 41 uczestników w językach angielskim i maruti. Najciekawsze spotkania
odbywały się właśnie na takich wyjazdach, przy obiadach, kawie i herbacie. Nawiązano
nowe kontakty, przyjaźnie...bo słowo, ma - jak się wydaje jednak dużą siłę. 85.
międzynarodowy kongres PEN International odbędzie się w 2019 roku w Manili na
Filipinach.

Galeria Vis á Vis:
Jacek Maria Stokłosa - wystawa fotografii
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Andrzej Matusiak
MÓJ DAWNY KRAKÓW
MIASTO, LUDZIE, WYDARZENIA
na starej pocztówce i fotografii
oraz wspomnieniach” (74)
Jak Polska długa i szeroka, obecnie w całym kraju trwają
obchody 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości, więc i
w naszej gazetce nie można pominąć tego jakże ważnego
dla Polski wydarzenia. Koniec I wojny światowej wraz z
krajowymi wydarzeniami końca 1918 r. przyniosły Polsce
fot: B. Zimowski
po 123 latach zaborów, wyczekiwaną przez cały naród Niepodległość. Niewątpliwie faktyczną drogę do Wolnej Polski, zapoczątkowało w 1914r.
po wybuchu I wojny światowej, sformowanie przez Józefa Piłsudskiego I Kompanii
Kadrowej, która po wymarszu wczesnym rankiem 6.08.1914r. z Krakowa, o godz. 9,45
przekroczyła w Michałowicach granicę z zaborem rosyjskim, łamiąc symbolicznie słupy
graniczne między zaborami. Następnie z masowo napływających ochotników, tworzy się
Legiony Polskie dowodzone przez J. Piłsudskiego, będące pod politycznym nadzorem
powstałego 16.08.1914 r. w Krakowie Naczelnego Komitetu Narodowego. NKN mający
siedzibę w Pałacu Krzysztofory i obradujący w jego pięknej Sali Fontany, reprezentował
wszystkie ważne siły polityczne Galicji, a jego pierwszym Prezesem został na początku
Juliusz Leo, a następnie Władysław Leopold Jaworski, natomiast na Szefa Departamentu
Wojskowego powołano Władysława Sikorskiego. W grudniu 1916r. w Królestwie Polskim
powstaje Tymczasowa Rada Stanu, tworząca we wrześniu 1917r. Radę Regencyjną, której
członkami byli – książę Zdzisław Lubomirski, abp
Aleksander Kakowski i Józef Ostrowski. Działania na
rzecz odzyskania Niepodległości nabierają wielkiego
tempa. Rada ogłasza 7.10.1918r. niepodległość Polski.
28.10.1918 r. posłowie polscy do parlamentu
austriackiego powołują Polską Komisję Likwidacyjną
dla Galicji i Śląska Cieszyńskiego oraz tegoż samego
dnia w Krakowie tworzy się Polska Komisja
Likwidacyjna z udziałem Wincentego Witosa i
Ignacego Daszyńskiego, nie chcąc dopuścić do
podporządkowania Galicji Radzie Regencyjnej.
31.10.1918 r. następuje rozbrojenie garnizonów
austriackich w Krakowie, Tarnowie, Cieszynie, a
komendant garnizonu krakowskiego płk. Bolesław
Roja wezwał najwyższych rangą polskich oficerów, by
przejmowali od Austriaków komendy wojskowe w
Zachodniej Galicji. Najważniejsze było przejęcie bez
rozlewu krwi 31.10.1918 r. od Austriaków Krakowa, w
którym stacjonowało ok. 12 tys. żołnierzy. Zostało ono
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zorganizowane i kierowane przez porucznika Antoniego
Stawarza, dowódcę kompanii CKM 93. p.p z
podgórskich koszar, na których miejscu obecnie znajduje
się hotel i hala KS Korona. Pierwszy tego dnia został
zajęty dworzec w Płaszowie, a symbolicznym akcentem
było przejęcie w południe, neogotyckiego budynku
odwachu – wartowni przy Ratuszu na Rynku Głównym,
gdzie w miejsce zrzuconego austriackiego orła, zawisła
polska flaga. Wówczas też, od razu wystawiono przed
nim polską wojskową wartę, którą kontynuowano do
. W nocy z
października 1934 roku.
6/7.11.1918 r. Ignacy Daszyński tworzy w Lublinie
socjalistyczno – ludowy Tymczasowy Rząd Ludowy
Republiki Polskiej zwany też rządem lubelskim,
urzędujący do 12.11.1918 r., kiedy złożył rezygnację
Józefowi Piłsudskiemu. Do Warszawy Józef Piłsudski
przybywa 10.11.1918r. specjalnym pociągiem z Berlina,
zwolniony z więzienia w Magdeburgu i odtąd w każdym
kolejnym dniu wydarzenia nabierają tempa. Nazajutrz
11.11.1918 r. Rada Regencyjna przekazuje Piłsudskiemu
władzę nad wojskiem i następuje rozbrojenie niemieckiego garnizonu w Warszawie.
Następnie 12.11.1918 r.
powierza mu misję
utworzenia Rządu
Narodowego, a on zostaje
Naczelnym Wodzem. W dniu
1 4 . 11 . 1 9 1 8 r. R a d a
Regencyjna przekazuje
władzę nad państwem J.
Piłsudskiemu, a sama się
rozwiązuje. 15.11.1918 r.
„Królestwo Polskie”
oficjalnie zmienia nazwę na
„Republikę Polską”.
16.11.1918 r. J. Piłsudski
podpisuje depeszę
notyfikującą powstanie niepodległego Państwa Polskiego, a 17.11.1918 r. mianuje
premierem Jędrzeja Moraczewskiego, po dymisji I. Daszyńskiego. 28.11.1918 r. zostają
zarządzone wybory do Sejmu Ustawodawczego. 29.11. 1918 r. Józef Piłsudski obejmuje
.
urząd Naczelnika Państwa, i Polska Niepodległa staje się faktem.
Dla upamiętnienia odzyskania Niepodległości i związanych z tym wydarzeń - 11 listopada
obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości, które ustawowo wprowadzono dopiero
23.04.1937 r. po śmierci Marszałka Piłsudskiego. Po II wojnie światowej przywrócono je
dopiero ustawą sejmową z 15.02.1989 r. Więc świętując, pamiętajmy o Tych, którzy
o Niepodległą Polskę walczyli i ją tworzyli. Ale też mimo upływu 100 lat, pamiętajmy o
wciąż niestety, aktualnych słowach Józefa Klemensa Piłsudskiego (1867-1935) – „Naród
wspaniały, tylko ludzie k..wy”.
fot: H. T. Kaiser
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Zasłyszane lewym uchem,
czyli kronika towarzyska:
Wieści ze Zwisu i okolic zasłyszane przez
Nadredaktora B. K.
Osobom, które dopatrują się podtekstów rasistowskich
w rubryce „Zasłyszane lewym uchem” radzę czytać
zamieszczone materiały ze zrozumieniem
lewym i
prawym okiem.
fot: B. Zimowski Większość bywalców kawiarenki zastanawia się ile szaf
na ubrania posiada zvisowy model uwieczniony na ponad dwustu fotografiach T.Kajzera
za każdym razem w innym stroju.

Szef ekspedycji „Jesienne spotkania z misiem” dziękuje „bezdomnym” czytelnikom
naszej gazetki za pomoc w kupnie skromnego auta terenowego, które umożliwiło nam
wyjazd w Bieszczady.

Nasz zaprzyjaźniony senator J. F. dokonał kolejnej darowizny na rzecz gazetki.
Darowizny dokonał w specjalnie zakupionych w tym celu nowych butach. Mamy
nadzieję, że nowe buciki nie uciskają.
Hucznie obchodzono w tym roku urodziny kilku zaprzyjaźnionych z kawiarenką osób.
Większość załapała się nawet na urodzinowy tort. Paru się nie załapało choć byli blisko.
Po ostatnich występach tzw. "Nocnej zmiany" w okolicach stolika Piotra S.
znaleziono ślady czerwonej cieczy. Jeżeli to ślady krwi to gdzie zakopaliście w Rynku
"trupa", jeśli to sok pomidorowy to co piliście?

wstępniak: Andrzej Dyga
materiały: Bogusław Kucharek,
skład i współpraca: Bogdan Zimowski
korekta: Zbigniew Bajka
sekretarz redakcji: Magda Konopska
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JUŻ Z NAMI:
Andrzej Warchał, Stanisław Stabro, Jan Andrzej Nowicki „Viking”, Andrzej Warzecha,
Krzysztof Tyszkiewicz, Adam
Ziemianin, Aleksander Rozenfeld, Wiesław Siekierski, Andrzej Sikorowski, Jacek Lubart-Krzysica, Jan Nowicki, Leszek
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, Stanisław 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 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,
Róża Dominik, Ania Karez, Julka Dyga, Renata Dubiel, Czesław Robotycki, Roman Wysogląd, Iwona Siwek-Front, Danuta
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, Ryszard Rodzik, Jerzy
Stasiewicz, Aleksander Szumański, Agnieszka Grochowicz, Kazimierz Machowina, Magdalena Świtek, Paweł Kozłowski
Jerzy Skarżyński, Arleta Opioła, Anna Dziadkowiec, Maciej Serafin, Wojciech Firek, Andrzej Pacuła, Owca, Andrzej Banaś,
Tadeusz Smolicki, Wiesław Dymny, Anna Dymna, Wit Jaworski, Tadeusz Śliwiak, Magdalena Wiącek, Adam Kieniewicz,
Jan Zych, Jan Wawszczyk, Antoni Wawszczyk, Marek Rosner, Jadwiga Miklaszewska, Krzysztof Litwin, Monika Dembińska, Robert Adamczak, Zbigniew Bajka, Marian Siwek , Leszek Walicki, Jerzy Harasymowicz, Marian Żyła, Marian
Satała, Andrzej Komorowski, Wojciech Włodarczyk, Jarosław Włodarczyk, Kazimierz Wiśniak, Lesław Pizło, Karina Janik,
Sara Yakoubi, Bronisław Chromy, Ika Broszkiewicz, Joanna Kulma, Piotr Skrzynecki,, 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 Mastyło, Zbigniew Paleta, Jan Kanty Pawluśkiewicz, Leon Pawlik, Franciszek Serwatka, Piotr Szczerski , Ludwik Stomma, Wacław Krupiński, Jacek Stokłosa, Bogumił Opioła, Jacek Szmuc, Barbara Kruk - Solecka, Franciszek Muła, Ignacy Fiut,
Maria Baster-Grząślewicz, Kazimierz Pastuszczak, Ela Gawin, Zbigniew Raj, Stanisław Staniewski, Tadeusz Pietuch,
Andrzej Makuch, Olgierd Jędrzejczyk, 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, Janusz Kaczorowski, Włodzimierz Jasiński, Jerzy Wieczorek, Natalia Pazdej, Grzegorz
Kozakiewicz, Marek Lasyk, Antoni Potoczek. Jan Güntner, Marek Pacuła , Henryk Cebula, Mateusz Moczulski, Iwona
Pazdej, Michał Piętniewicz, Anna Burkiewicz-Kozyra, Adam Kozyra, Agnieszka Grochowicz, Julia Dyga, Tomasz Hołuj,
Patrycja Krauze, Jacek Kleyff.
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