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Andrzej Sikorowski

OKNO NA PLANTY (80)

fot: B. Zimowski 

Co robimy w Sylwestra? To pytanie małżonki wprawiło 
mnie w osłupienie, bowiem od lat nie przywiązujemy wagi 
do zabawy wieńczącej koniec roku, na dodatek dźwięki tej 
ostatniej odbytej w Zakopanem jeszcze mam w uszach.     
A więc to tak, kolejne dwanaście miesięcy dopisane          
w papierach i tak już porządnie zabazgranych? Asumpt by wypowiadać banalne: ależ ten 
czas leci? Zatem za prezentami pod choinkę pora się rozglądać, a wcześniej św.Mikołaja 
wypatrywać. Choinka na szczęście symboliczna, nie ta z dzieciństwa czterometrowy kolos, 
jaki rodzice zdobywali z niemałym trudem. Wogóle trudno obecnym dzieciakom przybliżać 
tamtą rzeczywistość,w której obecność cytrusowych owoców była luksusem. 
Ale przecież z jakimś dziwnym sentymentem powracam do rodzinnego stołu, do kolęd 
śpiewanych przy nim z bliskimi, których już nie ma. I ta w sumie optymistyczna
myśl, że możemy jeszcze raz zastanawiać się: co robimy w Sylwestra?

I znowu Święta...

Z okazji nadchodzących Świąt  

Bożego Narodzenia i Nowego Roku, 

wszystkim naszym Czytelnikom, 

Sympatykom i Autorom, składamy 

najserdeczniejsze życzenia zdrowia i 

wszelkiej  pomyślności  na Święta, a 

także w ciągu całego Nowego 2019 

roku. Redakcja
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W słodkim Jeruzalem  nocka już zapada,
śpiące stada bydła przeżuwają dzień,
zamyślona gwiazda kapelusz zakłada,
niesie nad Betlejem ciepło, światło, dzień.
                                                  Gdzie taki malutki, najzłociej złociutki,
                                                  najczulej wybrany, mały chłopiec śpi.
                                                  Najcieplej cieplutka, najciemniej ciemniutka,
                                                  najdłużej czekana, noc w Betlejem dziś.
W słodkim Jeruzalem mijają godziny
w małej stajeneczce sennie kwili czas,
wtulony w kąt nocy tuż obok dzieciny,
czuwa św. Józef, czuwa każdy z nas.
                                                  Gdzie taki malutki, najzłociej złociutki,
                                                  najczulej wybrany, mały chłopiec śpi.
                                                  Najcieplej cieplutka, najciemniej ciemniutka,
                                                  najdłużej czekana, noc w Betlejem dziś.
Jezu Miłosierny ofiarujesz siebie,
jak trudno to zrozumieć, czy to nasza wina,
odpowiedz po prostu, czy zawsze tam w niebie,
gdy stary zasypia, budzi się dziecina.
                                                  Dlaczego malutki, najzłociej złociutki,
                                                  najczulej kochany, duży chłopiec śpi.
                                                  Kto zimnem zimniutkim, kto mrokiem ciemniutkim,
                                                  sypnął w oczy śniegiem, pusto vis a vis.
Dlaczego mały malutki, najzłociej złociutki,
najczulej kochany, duży chłopiec śpi.
Kto zimnem zimniutkim, kto mrokiem ciemniutkim,
sypnął w oczy śniegiem, pusto vis a vis.
                                                    Dlaczego mały malutki, najzłociej złociutki,
                                                    najczulej kochany, duży chłopiec śpi.
                                                    Kto zimnem zimniutkim, kto mrokiem ciemniutkim,
                                                    sypnął w oczy śniegiem, pusto vis a vis.

z tomiku autora „Piosenki czasem wiersze” .
Wydawnictwo Oficyna Jana. Za zgodą autora.

 Kolęda dla Piotra

Jan Nowicki

fot. B. Kucharek
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Zaczęło się od tego, że Andrzej Zaucha, z którym siedziałem  
w jednej ławce w ósmym liceum, wystukał na ławce rytm 
samby. Kiedy zauważył, że  powtórzyłem go bez błędów, 
zaproponował, że możemy razem trochę się nauczyć bębnić 
od jego ojca zawodowego muzyka. A po dwóch latach zebrała 
się w Bieżanowie grupa kolegów i ktoś zaproponował, że 
razem zagramy.
Pierwszym i największym problemem był brak perkusji którą w końcu z trudem udało się 
kupić.
Każda z jej części składowych była z innej parafii ale grać się dało. Kolejnym problemem 
był sprzęt nagłaśniający składający  się na początku z dwóch TELOSÓW i przemysłowych 
wzmacniaczy z jednego z krakowskich zakładów, a wśród różnych głośników najlepszymi 
okazały się gigantofony pierwszomajowe zdjęte ze słupów. Wszystkie te dobra  zaczęły 
działać w nieużywanej hali do przechowywania owoców znajdującej się w centrum 
Bieżanowa gdzie odbywały się zarówno próby jak i imprezy na które przychodziło coraz 
więcej fanów. I tak w 1968 roku czyli  50 lat temu powstał zespół „Plagiat”(z początku 
graliśmy cudze utwory, z czasem własne kompozycje).
Pierwszy skład zespołu to: Marek Sosenko – perkusja i lider zespołu, Jarosław Marchwicki – 
klawisze, gitara solowa i vocal, Kazimierz Kostuch – gitara solowa, Marek Opaliński i 
Antoni Dyna - gitara basowa, Andrzej Walicki – gitara rytmiczna. No i było dwóch 
menedżerów od promocji i aprowizacji – Marek Porąbka i Wiesław Piro. W 1975 roku 
pechowo odpalono petardę która jednego z muzyków posłała do szpitala a drugiego do 
aresztu wojskowego i tak zespół zakończył swą krótką, burzliwą karierę. Były to czasy kiedy 
o nagraniu płyty nie mogliśmy marzyć więc jedyne pamiątki to trudne do odtworzenia taśmy 
magnetofonowe m.in.  z solówkami na bębnach i kilka zdjęć.

Marek Sosenko

Był sobie „Plagiat”

fot. B. Kucharek

fot. Autora

grudzień     2018  | vis a vis │ 5

Jan Wawszczyk

JANTOŚ
(fragment książki) cz. III

fot: H. T. Kaiser

Okres studiów należał do najprzyjemniejszych 
momentów mojego życia. Choć nie miało się 
pieniędzy na rozrywki i „kamery” na seks, życie 
płynęło beztrosko. Graliśmy w kabarecie 
„Cyrulik” wraz z Ewą Demarczyk i Frankiem 
Serwatką, odwiedzając wiele polskich miast i 
uczestnicząc w studenckich festiwalach. 
Finansowo też trzeba było sobie radzić. Ten 
brak swojego grosza zmusił mnie do podjęcia dorywczej pracy. Było to mycie dna basenu 
kąpielowego „Cracovii” przy Błoniach.
Pochylony nad szczotką w pozycji kolankowo łokciowej, nagle ujrzałem świecący się złoty 
na łańcuszku medalik.
Kiedy wyciągnąłem rękę, aby go podnieść, spotkała się ona z ręką jakiegoś obcego 
chłopaka, który w sąsiednim sektorze wykonywał podobną pracę. Uznaliśmy bez sprzeczki, 
że ta zdobycz jest naszą wspólnotą i rzuciwszy szczotki i proszki zakończyliśmy pracę. 
Medalik złoty z łańcuszkiem postanowiliśmy sprzedać, a forsą podzielić się. W tym celu 
udaliśmy się do sklepu przy ulicy Wiślnej. Jubiler po oglądnięciu naszego „skarbu” odrzekł - 
że może go kupić, ale tylko jako złom (do dzisiaj nie wiem dlaczego), ale wypłata będzie 
jutro, bo już zamyka zakład.
Przystałem na jego propozycję i umówiłem się z niejakim Krzysiem, że ja odbiorę pieniądze 
i przyniosę mu do baru Rio przy ul. Św. Jana. Kiedy na drugi dzień odebrałem zapłatę, 
okazało się, że jest to nad wyraz nędzna kwota i nie ma czym się dzielić z jakimś „palantem”. 
Oczywiście do Rio” nie poszedłem. Dawno zapomniałbym o tym wydarzeniu, gdyby nie 
fakt, że po kilku miesiącach przybiega do mnie Tosiu i powiada -... Idę sobie spokojnie przez 
A-B w Rynku, a tu nagle podlatuje do mnie jakiś typek i szarpiąc mnie za marynarkę 
krzyczy: Pamiętasz jak umówiłeś się ze mną w „Rio”?
Jakie Rio? Jakie Rio? - przecież ja Pana nie znam - odparł Tosiu.
Nie znasz? Nie znasz? - To mnie zaraz poznasz - krzyczy typek.
Gdzie pieniądze? Gdzie medalik? - i  wrzeszczy na cały głos.
Pan się chyba pomylił, może ma pan jakiś interes z moim bratem. Bo ja mam brata bliźniaka.
Co - bliźniaka? - zaraz zobaczysz tego bliźniaka.
Kiedy chciał mnie uderzyć wyrwałem mu się i uciekłem do ubikacji w kawiarni "Zagłoba” 
przy ul. Sławkowskiej.
Tak relacjonował mi Tosiu to przykre zdarzenie. Wiedział biedny dobrze że to jakaś moja 
robota i nie miał o to żalu. Przykro mu było tylko, że nic mu nie powiedziałem i nie 
ostrzegłem go przed grożącym niebezpieczeństwem.
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fot. B. Kucharek

Jerzy Antkowiak

Tym razem miało być patetycznie, bo potyczki Pań od 
literatury, ale i wesoło i figlarnie, bo Dzień Kobiet (onegdaj 
smutny goździk, rajstopy i obowiązkowo pokwitowanie), 
bo Divy Operowe i ich pieszczotliwie rzecz nazywając 
„zdania odrębne". Miało, i to bardzo miało, obłożyłem się 
stosownymi księgami, co lubię najbardziej, ale jak to bywa 
w emocjach, wkradła sie anarchia i zaczęło mnie drążyć 
niewinne, ale tylko z pozoru niewinne słowo „licho”.           
I zaczęło się. Po kiego licha się to nieszczęsne licho przyplątało. Już diabli wzięli pisarki, 
śpiewaczki i krawcowe, już jestem nie przy maszynie do pisania, tylko przy mojej „ścianie 
płaczu” gdzie wiszą od lat różne pamiętałki i poszukuję czegoś zawzięcie, wiem, że było 
jakieś „licho”, ale kiedy, po co, w jakim celu? Pamiętam, że jakoś dziwnie brzmiało, jakiś 
cytat czy jakaś inna cholera, już sto kartek, pinesek i spinaczy leży na podłodze, a tu trzeba 
wstać z kolan i proszę bez żadnych uśmieszków, bo ściana płaczu to ściana, a nie jakaś 
wyleniała gazetka ścienna, więc będziemy szukać „u górze” jak przed laty mówiła moja 
wnuczka Antoninka. U górze jest, a jakże pod stosem innych wielu innych złotych myśli, 
porzekadeł, cytatów; (był kiedyś jakiś dowcip o tym, że ona była „cycata”, zaś on był 
„niecytaty”). No, więc jest, istotnie dziwaczny tekst, coś mnie w nim urzekło, zapewne ten 
archaizm: „A po lichaż mi ona?”. No, to naprawdę licho nie śpi, bo na karteczce jest jeszcze, 
że mówi to doktor Zosimow do Razumichina, a w nawiasie, (że chodzi o Dunię). Co robić, 
po rosyjsku szto diełat, trzeba dzwonić do Andrzeja Domalika, reżyser jest pełen wiedzy     
w temacie Czechow, Dostojewski, Gogol i tacy inni. Razumichin, powiada to przyjaciel ze 
studiów Raskolnikowa, a ponieważ pan Andrzej pięknie „wyrzeźbił” Nastasję Filipownę   
w Ateneum, więc wiem, że wie. Mogliby też to wiedzieć politycy: lewi, prawi i koślawi, bo 
ciągle paplają o scenie (politycznej), o aktorach (dobrej zmiany), ciągle rzępolą (na dwóch 
fortepianach), a w teatrach i w filharmonii widuję okruszek władzy, czyli grupkę pełnych 
kultury pań i ociupinkę panów i tyle... Szkoda. PO LICHAŻ MI ONA - piękna 
staroświecczyzna, a w książce Juliana Krzyżanowskiego PIW 1960 „Dwie nowe centurie 
przysłów polskich” w rozdziale o LICHO taka ciekawostka:
„Potwór, noszący imię Licha, jest zwykle ludożercą i posiadaczem przedmiotów 
magicznych...”.
Naszło mnie tak, licho wie, dlaczego (pewnie, że wie) na książki, bo w piątek 23 lutego 
oddałem po niestety wielu miesiącach do KSIĄŻNICY PRUSZKOWSKIEJ, Księcia Jozefa 
I książeczkę niepokaźną, ale wielce urokliwą OPOWIADANIA CZECHOWA. Czechow 
przeleżał u mnie w pościelach ponad pół roku a może i dłużej i zapewniam, że miał tam 
dobre towarzystwo, na pewno jak mnie nie było rozmawiał z Twardochem. Ale nie za 
darmo, za przetrzymywanie Czechowa w pościelach się płaci siedem złotych i słusznie 
gapowe to jest gapowe, tak jak moja ściana płaczu, (bo bez niej nic nie mogę znaleźć) jest 
ścianą i już, koniec, kropka, licho nie śpi. Na razie nie śpi.
Tak mi to LICHO namieszało, że teraz polecimy z daniem głównym felietonu, czyli 
LITERATKI, SOPRANY, KRAWCOWE na daleko idące skróty. Oto one: w grudniu 

LICHO NIE ŚPI

albo CICHO, NIECH ŚPI LICHO
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pisałem o IŁŁAKOWICZÓWNIE i Jej książce sprzed wojny ŚCIEŻKA OBOK DROGI, a 
teraz: czytam gruby buch, prawie cegła o tejże autorce pt. IŁŁA i gdyby to nieszczęsne licho 
się nie wp....to chciałem, aby felieton miał tytuł PIEKŁO KOBIET. 
Oczywiście taki tytuł jest iskierką, a potem zaraz pochodnie, protesty, nikt nikomu nie ustąpi, 
nawet dziewuchy dziewuchom, ale spokojnie nazwa „dziewuch” jest rewelacyjna, a 
piekielny tytuł nieaktualny, jednak problem jest. Tak jest problem, to znaczy, ja sobie taki 
wymyśliłem żeby być daleko od współczesnej polskiej współczesności, i przez te księgi 
uczone zanurzyłem się w międzywojniu. A tam, w tym dwudziestoleciu (toczka w toczkę jak 
powiadają przyjaciele Moskale)  to samo,  co  teraz u  nas,  ino, że brzydziej - nie ma gdzie 
uciekać. Ja uciekam w książki, ale to, że je mam, lub miewam, czytam, przeglądam, 
dotykam, czuję ich zapach, ba, sypiam z nimi, ale też i niestety zasypiam - nie upoważnia 
mnie, aby je recenzować. Zazdroszczę różnym bonzom wszechwiedzącym recenzowania 
wystaw, książek, spektakli, widowisk, zdarzeń bez oglądania, zwłaszcza, że recenzowanie 
żwawo przechodzi w majsterkowanie. Niełaskawy Pan Bóg nie obdzielił nas po równo 
takimi talentami...
Dobrze, czyli nie dobrze, pora kończyć to gadulstwo. Co z tym daniem głównym? Proszę 
bardzo - LITERATURA. Nazachwycałem się w grudniowym GŁOSIE Iłłakowiczówną, a 
w wypożyczonej z Książnicy księdze IŁŁA sama sromota. Maria Dąbrowska grzmi IŁŁA- 
beztalencie, zaś Iwaszkiewicz w zachwytach. Słonimski psioczył potem chwalił, dla 
Dąbrowskiej IŁŁA to„pozerka i dziwaczka”, ale za chwilę pani Maria chwali congenialny 
przekład DON CARLOSA. Nieznany mi demon pióra, Maria Jehanne de domo Colonna 
Walewska nie tylko grzmi, postanawia panią Kazię „tępić bezapelacyjnie”. Potyczki, 
prztyczki i docinki odkładamy ad acta, teraz będzie perełka. Iłła szyje u krawcowej suknię z 
perkalu, chciałaby dłuższą, ale pani krawcowa zgadza się, tylko na jeden centymetr za 
kolano, no bo przecież TRENDY. Trendy jak wiemy rzecz święta, krawcowa oznajmia „nie 
mogę sobie dla pani psuć reputacji”. Oj, kobietki, kobietki. Autorce pani Joannie Kuciel - 
Frydryszak dziękuję za piękną książkę, a jest tam w książce jeszcze i po wojnie, mój Poznań i 
naturalnie kolejne rozterki IŁŁY z CHARAKTEREM...
Na SOPRANY znajdziemy czas letnią porą, teraz tylko zaanonsuję, temat ten sam - grzmoty 
Jerycha. Diva Stulecia Maria Callas, wielka wielkością talentu i ostrością gilotyny o 
gwieździe Metropolitan Opera w prawdziwie szewskiej pasji krzyczała ONA NIE 
POWINNA  NIGDY  ŚPIEWAĆ, a nie były to małe kobietki, to były HARPIE z koloraturą...
Trzecie moje bohaterki tym razem niedoopisane to KRAWCOWE, chociaż mały smaczek 
był przy perkalikowej kreacji poetki, panny Kazi.
O krawcowych, moich kochanych krawcowych chciałem napisać przy okazji tego smutnego 
Dnia Kobiet - ósmego marca. Nigdy nie było mi bardziej żal tych moich, naszych 
modopolskich złotych krawiecko zegarmistrzowskich rąk pań krawcowych, kiedy stały w 
kolejce na Kubusia Puchatka w Warszawie, aby pokwitować ten żałosny upominek - 
kwiatek. Moje KRÓLOWE  ZŁOTYCH  IGIEŁ  I  NITEK. 

To tyle! Pozdrawiam Czytelników, Optymistów i Melancholików, Książnicę Pruszkowską 
za dobrą literaturę, a za miesiąc? Za miesiąc będzie już po Gorzkich Żalach i już niestety po 
Jajach Wielkanocnych, będzie wiosna, bliżej lata, ale bądźmy czujni albowiem licho nie śpi. 
Natomiast wszyscy, którzy wolą drugą cześć tytułu tego felietonu też niech będą czujni, bo 
kto wie, jaki numer może wyciąć śpiące licho.
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 Droga do raju cz. 17

 Marek Michalak 

fot. B. Kucharek

Pośród dramatów jakie miały miejsce w Polsce w 1968 roku 
jeden szczególnie zapamiętałem. Bardzo ceniony i znany 
krakowski muzyk Zbigniew Raj  stworzył big band jazzowy, 
mający wystąpić na festiwalu „Jazz nad Odrą” we 
Wrocławiu. Poczułem się bardzo dowartościowany 
zaproszeniem do zagrania w tym big bandzie. Przecież 
najmłodszy z pozostałych muzyków był pięć lat ode mnie 
starszy. Miałem dla nich respekt. Podziwiałem ich grę i dużo 
się od nich uczyłem. Oni podziwiali moją wtedy niechęć do 
palenia papierosów i picia alkoholu. 
„Dramat” pojawił się nocą po koncercie na festiwalu. Zadowoleni z grania wróciliśmy 
późną nocą do hotelu. Ogromna sala na dziesięć łóżek. Jedno dla mnie - szybko wypełnione 
moim zestresowanym i zmęczonym ciałem 18-latka. Zasnąłem, nawet nie pamiętam kiedy. 
Pamiętam tylko - jak dziś - kiedy obudził mnie nieprzyjemny chłód i zdziwienie - za chwilę. 
Rozglądam się. Brak pozostałych łóżek. Sala przypomina korytarz, ale słyszę gdzieś 
niedaleko głośny śmiech i rozmowy kolegów. Wstaję z łóżka i idę po ciemku do drzwi 
pokoju w którym zasnąłem. Wchodzę do pokoju.    Z trudem rozpoznaję kolegów wśród 
kłębów dymu, siedzących na przy stole lub na łóżkach popijających „nektar bogów”. 
Trochę zdziwieni usłyszeli, że wracam na łóżko i żądam by mnie wnieśli do Sali. Położyłem 
się na łóżku. Koledzy dźwignęli mnie z łóżkiem próbując wnieść do pokoju. I tu futryna za 
ciasna  lub łóżko za szerokie. Bez przechylenia łóżka i to mocno  nie szło. W końcu 
chwyciłem mocno brzeg łóżka i udało się. Prawie bokiem.
Ustawili mnie na swoim miejscu i zaczęli tłumaczyć, że tak smacznie i zdrowo spałem, że 
postanowili oszczędzić mi katowania smrodem papierosów i hałasem. Dyskretnie, po 
cichutku wynieśli mnie na korytarz. Do dziś nie wiadomo jak udało się mnie wynieść przez 
tę samą futrynę , a z powrotem nie dało rady. Najwyraźniej złośliwość przedmiotów 
martwych. Ale co tam. Najważniejsze, że dzięki Zbyszkowi Rajowi przeżyłem cudowne 
chwile w rajskim, jazzowym świecie. 
Dziękuję Ci Zbyszku!.

Droga do  raju……. z Rajem

Życzę Wam, nam wszystkim, aby radość, pokój i miłość, które symbolizuje 
nowonarodzony Zbawiciel, wypełniły nasze serca i pozostały tam przez cały 
nadchodzący nowy rok. Żeby tak jak przy wigilijnym stole wszyscy mogli usiąść 
przy jednym zwisowym stoliku.   Oczywiście tym tuż przy Piotrze.                                                                                          
A tak na marginesie, komu przeszkadza małpi gaj w parku kulturowym…? AD
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fot: B. Kańska - Bielak

Lesław Pizło

O fotografii - 13

W jednym z poprzednich felietonów rozwodziłem się o 
wartości zdjęć i zwróciłem uwagę na pewien element nie 
podlegający dyskusji. Mianowicie w momencie naciśnięcia 
spustu migawki każde zdjęcie, z każdą chwilą nabiera 
wartości historycznej. Z upływem czasu coraz większej. 
Zapewne każdy słyszał o jakimś cudownym odnalezieniu archiwum fotograficznego. 
Niektóre bardzo cenne, inne mniej ale każde dla jakiejś grupy wartościowe. Otóż i ja 
miałem taka przygodę, którą tu opowiem.
   Co to jest Lanckorona każdy wie. A jeśli tak,  to musi  znać legendarny pensjonat 
„Tadeusz” założony przez p. Tadeusza Lorenca seniora. Postać to historyczna i wielce 
zasłużona, warta  osobnej opowieści. Trud prowadzenia owego pensjonatu przejął Jego 
następca Tadeusz jr.  Dziś pensjonat prowadzą moi przyjaciele, wnuczka założyciela Ala 
wraz z mężem Jackiem. Kiedyś, dość dawno temu, grzebiąc w rodzinnym archiwum 
znalazłem zdjęcie mojej mamy w dosyć wytwornym towarzystwie skupionym wokół stołu 
bilardowego w salonie willi „Tadeusz” i podpisane „dancing Lanckorona 1931”. Zrobiłem 
reprodukcję i dałem p. Tadeuszowi juniorowi. Przyjął je z niejakim wzruszeniem, gdyż 
nigdy wcześniej się z tym nie spotkał.    Kilkanaście lat temu podczas remontu dachu Jacek 
znalazł za krokwią sto kilkadziesiąt szklanych klisz i przyniósł to znalezisko do mnie, 
żebym coś z tym zrobił. Skarb był w fatalnym stanie. Ogromne wahania temperatury i 
wilgotności zrobiły swoje.  Ale po długich i żmudnych zabiegach udało mi się uratować 
wszystko. W szczegóły nie będę się wdawał, bo to sprawy czysto techniczne, i nie o to tu 
chodzi.
   Wszystkie zdjęcia p. Lorenc senior robił ok. 1930 roku. Część to są fotografie gości 
pensjonatu, i tu spotkała mnie miła niespodzianka. Odnalazłem kilka zdjęć mojej rodziny, 
występującej w roli powietrzników, jak się wtedy mówiło o wczasowiczach, 
przyjeżdżających dla zaczerpnięcia świeżego powietrza, oraz oryginalny negatyw zdjęcia, 
o którym wspomniałem na początku. Na innych p. Tadeusz sen. zarejestrował sceny z życia 
miasteczka. Śluby, pogrzeby, rozmaite święta kościelne i cywilne. Np. defilada z okazji 
Dnia Morza zorganizowana przez Ligę Morską i Kolonialną. Tak, tak było coś takiego. Że 
są to unikaty to pewne. W owych czasach aparat fotograficzny był kosztownym zbytkiem, a 
umiejętność posługiwania się nim rzadka. Ponadto pudełko klisz kosztowało kilkanaście 
złotych.  
   W maju 2004 Lanckorona, jak i reszta kraju,  świętowała przystąpienie do Unii 
Europejskiej. Przy tej okazji Jacek urządził, w ramach Jarmarku Lanckorońskiego,  małą 
wystawkę tych cudem odnalezionych zdjęć. Wystawa miała tytuł „Znajdź swojego 
przodka”. Wzruszające były reakcje oglądających, najczęściej będących już w podeszłym 
wieku. Rozpoznawali swoich bliskich lub samych siebie i wpisywali swoje uwagi             
w wyłożonym na tę okazję kajecie.  Po wystawie pozostał ślad w postaci albumiku, a 

grudzień     2018  | vis a vis │ 11

miejscowy Klub Lanckoroński gromadzi wszelkie dane związane z tymi obrazkami. I tak 
uzupełnia się dziurawa tkanka historyczna. 
   Zagadnąłem kiedyś handlarza pod Halą Targową kto i po co kupuje stare, zniszczone 
albumy ze zdjęciami rodzinnymi. Z  długich i mętnych wyjaśnień zrozumiałem, że chcą oni 
dorobić sobie kawałek zaniedbanej historii rodzinnej. Jest to teraz w modzie. Może 
świadczy o próżności, ale idzie w dobrą stronę. Kiedy tracimy pamięć nie wiemy gdzie 
zdążać.
   Zatem ponawiam swój apel: podchodźmy do zdjęć z szacunkiem. One mają wartość. Są 
depozytariuszami wielkiej historii i małych historyjek. Jak chociażby tej, którą 
opowiedziałem.                                                             

Galeria Vis á Vis:
Zapraszamy na 3 i ostatnią już część wystawy  Henryka Tomasza Kaisera,
pod tytułem: „ Galeria Portretów”
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Przemarznięta, bezdomna 
Z obwarzankiem w ręku 
Czeka brzemienna Maria 
W zawiei na Rynku 
Kiedy Józef nadjedzie 
Z pełnym wózkiem puszek 
By starczyły na zakup 
Śpioszków i pieluszek 
Przez zimową zawieję 
Ośnieżony Józef 
Ciągnie do swojej Marii 
Wypełniony wózek;
Ma pieluszki za puszki 
Śpioszki za gazety 
Dobrzy ludzie wspomogli - 
Dostał ciepły becik!

Marię gości Maryja 
Ukrytą w kościele 
Już Józef gruby karton 
Tuż przy żłobku ściele 
Cichą nocą po cichu 
Maria urodziła 
Synka wodą święconą 
Obmyła, ochrzciła 
Ułożyła na sianie 
W żłobie przy Jezusku 
Aby nocą nie zmarzli 
Okryła ich chustą
Nim otwarto Świątynię 
Synka w becik skryła 
Wpierw go piersią nabrzmiałą 
Miłością karmiła

Przeminęła zawieja 
Słońce Radość niesie 
Teraz Maria pcha wózek 
Gaworzy w nim dziecię 
U siostry Mirosławy 
W serca przytulisku 
Maria z synkiem została 
W domu Boga bliskim 
Józef odkrył w pobliżu 
Dla siebie schronienie 
Wózek przeżyć pozwoli 
Starczy na jedzenie

Gdy Bezdomnej Kolędzie 
Stworzysz dom z Miłości 
Przyjmij też Miłosierdzie 
Kiedy zajdzie w gości...

BEZDOMNA KOLĘDA

Jacek Lubart - Krzysica

Kraków, grudzień 2009

* * *
Oto i sen - to zaledwie cząstka 
Zobaczywszy nasienie świata... 
ile?
wątpliwości przelano,
tak niech nie będziemy sądzeni!...
Tylko -
Jak długo to wszystko...

* * *
Jak było tam,
gdzie fale tak pośpiesznie 
dążyły objąć
swą swawolą bogów, 
tak się skończyło... 
i w jesieni,
przykrywszy się całunem marzeń, 
szumnego życia burzę obejmując, 
śpieszymy się naruszyć 
szeptem straty 
tragedię obrazów zwiędłych.

* * *
Życie księżyca jest podobne do
księżycowego życia...
Tak, jak istota rzeczy -
do rzeczywistości światła
księżyca
który żyje pod księżycem...

Aleksander Andrijewskij

Miasto moje gołębim skrzydłem chowa tajemnicę.
W grzanym cydrze piwnicy, przykrywa mnie chytrze.
Nie oddasz mnie więcej niemojemu światu.
Sprzedałam Ci duszę! Zwierzyłam jak bratu!
Zaklęcie już padło, magia zadziałała...
Droga do domu zatarła się, zszarzała.
Busola wskazuje światło na mierzei
jesteś Ty Krakowie Panem mej nadziei.

Joanna Kłonowska

Ty Krakowie

7. 11. 2018, Kraków

fot: B. Zimowski 

fot. B. Kucharek

Debiuty:

fot: archiwum
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Jesienne spotkania 

z misiem - 

czyli ZVIS’owa wyprawa

w Bieszczady

Zbigniew Bisowski - wypalacz

Łupków - opuszczony dworzec

Trofeum

Cerkiew w Komańczy

Przy grobie Jędrka Połoniny

Na szlaku

Dolina Sanu
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Teraz tu ma swój kąt, Iwona Siwek - Front:

W grudniu (25.XII.) minie 20 lat od śmierci Romana Moszkowicza – artysty, plastyka, 
muzyka.
Przyjaciel Piotra Skrzyneckiego, Kory – Olgi Jackowskiej i Marka. Był jednym z 
pierwszych krakowskich hipisów o pseudonimie Ringo. Namalował wiele obrazów 
wystawianych w prestiżowych galeriach Danii, Skandynawii i Niemiec.                        
Był współzałożycielem zespołu „Laid Back” z którym wylansował utwory 
Sunshine Reagge i White Horse. Wspaniały kolega,  znawca sztuki o której potrafił 

interesująco mówić godzinami. Odszedł w pełni sił 
twórczych. Na cmentarzu  batowickim żegnała go 
rodzina, garstka krakowskich przyjaciół i kolega z 
zespołu.

Wspomnienie o Romanie Moszkowiczu

Bogusław Kucharek



16 │ vis a vis | grudzień   2018

fot. B. Kucharek

Zbigniew Bajka

Podobnie, jak wspominanego przeze mnie miesiąc temu 
Miecugowa, Olgierda poznałem 50 lat temu. W początkach 
grudnia 1968 roku miała miejsce w Krakowie mała 
konferencja prasoznawcza, którą zajmowałem się od strony 
organizacyjnej, jako zatrudniony przed miesiącem pracownik 
Ośrodka Badań Prasoznawczych. Biegałem po sali MPiK-u  
w budynku Teatru Starego, robiąc ostatni przegląd sytuacji, 
gdy wkroczył zwalisty redaktor Olgierd, który zobaczywszy 

mnie, zagadnął w swoim stylu „ Stary k…, co to za konferencja, ma jakiś temat, kto tu k…. 
na niej będzie..”. Olgierda już zapamiętałem z klubu „Pod Gruszką”, słyszałem też sporo o 
jego sposobie wyrażania się, ale wtenczas na kilkanaście minut przed rozpoczęciem 
konferencji zagotowałem, więc odrzekłem pytającemu: Po pierwsze redaktorze Jędrzejczyk 
proszę nie używać takich słów jak k… w mojej obecności, a po drugie, jak dziennikarz 
przychodzi na konferencję, taką jak ta, to powinien wiedzieć co będzie jej tematem, 
zwłaszcza, że jak pamiętam, skierowałem informację o niej  wraz z programem do waszej 
redakcji.
Wspominaliśmy tę sytuację z Olgierdem kilkakrotnie, zawsze ze śmiechem. Nasze drogi 
wciąż się przecinały, przyjaźniliśmy się i mieliśmy okazje do pogadania (i nie tylko). 
Olgierd przez wiele lat nauczał przyszłych dziennikarzy; pracowaliśmy razem na 
Podyplomowym Studium Dziennikarskim UJ, potem na specjalizacji dziennikarskiej w INP 
UJ. Działaliśmy wspólnie na płaszczyźnie dziennikarskiej, Olgierd pełnił zaszczytną 
funkcję Honorowego Prezesa Stowarzyszenia Dziennikarzy RP w Małopolsce, po nim 
objąłem tę funkcję. Kiedy prezesowałem Stowarzyszeniu w Krakowie moim niepisanym 
obowiązkiem było uczestniczenie w pogrzebach kolegów, przemawiałem jedynie kilka 
razy, bo znający środowisko dziennikarskie Olgierd chętnie mnie w tych pożegnaniach 
zastępował, czynił to wspaniale, posiłkując się przykładami i cytatami z greki, łaciny oraz 
frazami z dzieł polskich mistrzów. Na pogrzebie pewnej zasłużonej dziennikarki z „Gazety 
Krakowskiej” przypomniał uczciwie, że była ideową komunistką, ale zarazem wspaniałą 
szefową działu łączności z czytelnikami, która wielu ludziom pomogła. Po słowach o tym 
jak ideowa była pani redaktor, jej zięć, znany krakowski działacz prawicowy, o mało nie 
wpadł do świeżej mogiły. 
Olgierd urodził się w Wielkim Księstwie Litewskim, (w białoruskim dziś Słonimiu), tam 
gdzie Issa wpływa do Szczary, ta zaś pędzi do Niemna), w rodzinie wojskowej. Ojciec Jego 
był oficerem w 79 Pułku Strzelców Słonimskich im. Lwa Sapiechy. Po przybyciu do 
Krakowa Olgierd pobierał nauki w tzw. klasycznym (z łaciną i greką) gimnazjum św. Jacka 
na ul. Siennej, które niedługo potem (1950 r.) zostaje zlikwidowane. Z tego gimnazjum 
wyszło sporo późniejszych znakomitych filologów (Jan Błoński, Tadeusz Ulewicz i inni), 
zatem trudno się dziwić, że Olgierd wybrał polonistykę, gdzie pracę dyplomową pisał pod 
kierunkiem  Kazimierza Wyki. No, a potem pierwsze próbki literackie, m.in. w dodatku 
literackim do „Dziennika Polskiego” (1950), jednak dość szybko związał się z „Gazetą 

Algirdas – czyli Olgierd Karol 

Jędrzejczyk (1930-2010)
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Krakowską”, której pozostał wierny do końca swojej pracy zawodowej przez ponad 45 lat. 
Najbardziej znany był, jako autor publikacji na tematy kulturalne (m.in. cykl rozmów z 
krakowskimi twórcami),  co spowodowało, że przez wiele lat pełnił funkcję szefa Klubu 
Publicystyki Kulturalnej w SDP, a potem w  SD RP.  Na tematy kulturalne wielokrotnie 
publikował też w „Przekroju”. Ale znał się także na tematyce wiejskiej i gospodarczej. 
Bardzo kochał Kraków i poświęcał mu sporo uwagi w swoich publikacjach prasowych, 
książkowych oraz w audycjach telewizyjnych, realizowanych m.in. z Arturem Boberem z 
krakowskiego oddziału TVP (Kwadrans z hejnałem). Pisał o Pałacu Prasy (to on nazwał go 
Krążownik Wielopole), opisywał dzieje Klubu Dziennikarzy „Pod Gruszką”, pełne miłości 
do Krakowa są Jego książeczki, jak „Kartki z hejnałem”, „Niech Kraków zawsze Kraków 
znaczy”, czy „Obiady niedopowiedziane”.
Był jednym z niewielkiej grupy dziennikarzy w GK, którzy nie należeli do partii, objawiał też 
niechęć do pełnienia funkcji w redakcji i tzw. pionowych awansów. Kiedy za rządów K. 
Dąbrowy kierownictwo reformatorskiej „Gazety Krakowskiej” znalazło się w budynku KW 
PZPR „na dywaniku” Maćkowi Szumowskiemu i Dorocie Terakowskiej towarzyszył m.in. 
Olgierd (wiem, bo byłem doproszony przez Dorotę, jako ekspert-prasoznawca). Pamiętam, 
jak Olgierd bronił „Gazety” i jej  kierownictwa, określając się jako „zaciężny janczar           
w służbie słusznej sprawy”.
Rozmowa z nim zawsze była ciekawa, kształcąca. Dyskutowaliśmy nierzadko o historii, o 
Jego Słonimiu,  który leżał w odległości kilkudziesięciu wiorst od majątku, należącego 
kiedyś do mojego prapradziada, który został przez Moskali skonfiskowany rodzinie za udział 
w Powstaniu Styczniowym. Ten wielki chłop był ciepłym, sympatycznym kompanem, który, 
jeśli kogokolwiek bał się, to chyba tylko swojej żony, drobnej, ale energicznej kobiety.
Ciągle go mam w oczach, zwłaszcza kiedy spotykam jego syna Rafała, o którym można 
istotnie powiedzieć „skóra zdarta z ojca” (tak są do siebie podobni). Kilka lat temu poznałem 
kolejnego Jędrzejczyka – syna Rafała, był 
moim studentem. Kiedy opuścił kilka 
wykładów, postraszyłem go, że powiem o tym 
ojcu albo dziadkowi; ojcu – tak – zgodził się, 
ale proszę nie mówić nic dziadkowi.
Kilkanaście lat temu gośćmi Stowarzyszenia 
Dziennikarzy RP, którym kierowałem, była     
w Warszawie  grupa dziennikarek i  
dziennikarzy z Litwy. Jedna z pań, kiedy 
dowiedziała się, że jestem z Krakowa, zapytała 
mnie,  czy znam takiego wielkiego,  
sympatycznego, wspaniałego mężczyznę, 
krakowskiego dziennikarza. Nie pamiętała 
nazwiska, ale z namaszczeniem wypowiedziała 
jego imię – Algirdas. Z jakichś powodów 
Olgierd – Algirdas zapadł jej           w pamięć, a 
może w serce, nie ma sensu dzisiaj drążyć 
tematu. Mnie się litewskie brzmienie imienia 
Olgierda tak spodobało, że w ostatnich latach 
Jego życia zwykle witałem go słowami:    
Labas Algirdas  (Witaj / cześć Olgierdzie).

fot. B. Kucharek
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Ladislav Volko

Liścik z Bratysławy nr. 51

fot: N. Pazdej

Zapaliłem  Cohibę, nalałem Ron Perla norte do szklanki, 
pomyślałem o Adamie Komorowskim a zaczałem pisać. 
Liścik z Bratysławy tym razem będzie z Hawany.                 
O wspaniałej, niesamowitej, historii, ale również 
zniszczonej, brudnej, pełnej bardzo dobrze utrzymywanych 
amerykańskich samochodów z lat 50-tych, które jeżdżą jako 
taksówki dla turystów. I małych żółtych aerodynamicznych 
bici-taxi na trzech kółkach, jak z kosmosu (przypomniały mi 
się Indie z tuk-tuk). Przeszło kilka epok, ale w Hawanie daje o 
sobie znać najbardziej epoka kolonialna z czasów dobrobytu. La Habana Vieja czyli Stara 
Hawana jest tego przykładem. Pałace, wille, hotele, parki, małe lub większe rynki. W 1982 
została Stara Hawana zapisana na listę UNESCO jako światowe dziedzictwo kulturowe. 
Główne trasy turystyczne są utrzymywane, odnawiane, ale wystarczy zejść z trasy i 
przepiękny pałac jest ruiną w której mieszkają ludzie bez jakiegokolwiek stosunku do 
własnej historii, na marmurovych przestrzeniach jest brudu do cholery, nikt nie sprząta a 
przepiękne historyczne atrium nieraz wygląda jak rupieciarnia niepotrzebnych rzeczy. 
Podobnie to wygłądało u nas na Spiszu w latach 50-tych i 60-tych w Kežmarku, w Levoči w 
Spišskiej Sobocie i w innych miasteczkach, kiedy do śródmieścia sprowadzili braci 
Cyganów. „Vybýwali“ (można przetłumaczyć – wymieszkali) te wspaniałe kamienice. 
Świat próbuje pomagać: Niemcy, Japonia, Belgia, Norwegia, Holandia a nawet Bułgaria i 
Polska odnowili niektóre pałace. Na domach przypominają ową pomoc pamiątkowe tablice. 
Na ul. Mercaderes jest taka tablica z podziękowaniem Prof. Lamowi. Poszukiwałem 
polskich śladów i nie jest ich wcale mało i to na pewno nie znalazłem wszystkich. Ostatnia 
rzeźba Adama Myjaka siedzący Chopin jest na San Francisko Plaza. Nie ma już restauracji 
Warszawa, został tylko napis niedaleko Parku Johna Lennona również siedzącego w parku 
jego imienia. W przepięknym pałacu w pobliżu Uniwersytetu Hawańskiego jest bogate 
Muzeum Napoleona, który nie doszedł do Hawany za życia. W bibliotece jest książka A 
Polish Exil with Napoleon autorstwa G. L. de St. M. Watsona. Ze współczesnych autorów 
natrafiłem na książki Gombrowicza, Lema i w jednej księgarni było stare wydanie książki 
Juliana Kawalca Tańczący jastrzęb. Jak wiadomo z Hawaną był związany Ernest Miller 
Hemingway. Kiedyś o jego życiu napisał wspaniałą książkę mój przyjaciel Drahoslav 
Machala, już nie żyjący, która była przetłumaczona na polski. Ja również szukałem śladów 
Papa Ernesto, który został turystyczną atrakcją. I tak należy wpaść do Barku - restauracji 
Floridita, gdzie nadal siedzi na swoim miejscu w rogu przy barku, tym razem z brązu. Można 
się napić coctailu Pápa Doble: dajquiri bez cukru ale z podwójnym rumem. Dalszym 
popularnym miejscem jest La Bodeguita del Medio, bar – restauracja, który odwiedzał, i 
gdzie zostawiły swoje podpisy takie osobowości jak Errol Flynn, Nat King Cole, Pablo 
Neruda, Gabriel García Márquez czy Nicolás Guillén lub Alejo Carpentier, który mieszkał 
niedaleko i w którego domu jest siedziba Fundacji jego imienia. Ambos Mundos Hotel. Tu 
przebywał w latach 30-tych, dopóki się nie przeprowadził w 1940 do Finca La Vigia. 
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Przepiękny dom 20 km od centrum, jest muzeum urządzone tak, jak gdyby Papá wyjechał na 
kilka dni. W hotelu Ambos Mundos przypomina go mnóstwo fortografii  w holu hotelu i 
pokój 511, gdzie mieszkał i jest również urządzona mała ekspozycja z jego popiersiem, 
maszyną do pisania, egzemplarzami pierwszych pism w których zamieszczał swoją 
twórczość, wraz z nowelą Stary człowiek i morze. Są również zagraniczne wydania jego 
książek i między innymi i polskie wydanie, krawat z indyjskim wzorem, kuferek i palto. 
„Havana, Havana, Havana – krásna si...“ śpiewała kiedyś Gabriela Hermelyová, słowacka 
śpiewaczka i ma rację. Zwłaszcza La Habana Vieja ma niebywałą atmosferę. Państwo 
kubańskie odnawia przepiękne historyczne budynki, zbyt powoli...szkoda. Można o niej 
pisać dużo, bo jest o czym i warto ją odwiedzić.

Poza ZVIS’em:

Nowa Książka Jana Nowickiego

„Świat Kazimierza Wiśniaka” - wystawa w kawiarni - Klubiu Aktora ZASP SPATiF 
-  LOŻA w Rynku Gł. 41

Spotkanie z Janem Nowickim połączone z promocją
Jego nowej książki „Piosenki czasem wiersze” odbyło
się 29 października o godzinie 19:00, w Piwnicy 
pod Baranami, prowadził Zbigniew Książek.
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Redemptorystów. Szczególną 
szopką jest „żywa szopka” o.o. 
F r a n c i s z k a n ó w  p r z e d  i c h  
k o ś c i o ł e m ,  n a p r z e c i w k o  
„papieskiego okna” budynku Kurii. 
Szopka ta organizowana od 26 lat z 
żywymi zwierzętami, szczególnie 
a t r a k c y j n y m i  d l a  d z i e c i  i  
przedstawieniami jasełkowymi, 
n a w i ą z u j e  d o  s z o p k i  
zapoczątkowanej w 1223 roku 
przez św. Franciszka z Asyżu, a 
n a s t ę p n i e  u p o w s z e c h n i o n a             
w Europie wraz z kukiełkowymi 
przedstawieniami jasełkowymi przez franciszkanów i bernardynów.  Jeszcze bardzo 
popularne w czasach mojego dzieciństwa przedstawienia jasełkowe, odtwarzane w 
kościołach parafialnych i przez kolędników, również w szopkach z kukiełkami, obecnie są 
już zanikającą tradycją. Kultywują je jeszcze lokalne ludowe grupy rekonstrukcyjne, które 
można niekiedy zobaczyć na Rynku Głównym w czasie Targów Bożonarodzeniowych. 
Jednak w okresie świątecznym, najczęściej jedyną pozostałością dawnej tradycji 
kolędniczej jest dwójka czy trójka dzieci ze składaną marną tekturową szopką Made in 
China, ledwie umiejących zaśpiewać do dwóch zwrotek najpopularniejszych kolęd. 
A więc w nadchodzącym okresie Świąt Bożego Narodzenia, Nowego Roku i Trzech Króli   
w przerwach miedzy spożywaniem świątecznych pyszności i degustacją wszelakich 
napojów, podziwiajmy szopki  zrobione w krakowskich kościołach i nagrodzone w 
Muzeum Historycznym Miasta Krakowa, co niewątpliwie będzie dla nas miało walory 
zdrowotne oraz intelektualnie – estetyczne.                    
Czytelnikom naszej Gazetki i ich Bliskim, życzę Radosnych i Rodzinnych Świąt Bożego 
Narodzenia, spędzonych w zdrowiu i umiarkowanym nieróbstwie.  Autor

.

       Serdecznie  zapraszam                                     

wraz z Klubem Filatelistycznym „Cracoviana”            

na  POKAZ KOLEKCJONERSKI  pt.       

„POLSKI TELEGRAM PATRIOTYCZNY”                            

– czyli ilustrowane blankiety korespondencyjne           

o tematyce patriotycznej z przełomu XIX i XX wieku,

w dniu 05.12.2018 r. o godz. 17,00 

w Klubie 6 Brygady Powietrznodesantowej

ul. Zyblikiewicza 1 (1piętro) w Krakowie    

 Andrzej MATUSIAK
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Andrzej Matusiak
MÓJ DAWNY KRAKÓW 

MIASTO, LUDZIE, WYDARZENIA
na starej pocztówce i fotografii 
oraz wspomnieniach”  (75) 

fot: M..Przybyłowicz 

Jakoś dość spokojnie bez fajerwerków, dobiłem do 
jubileuszowego 75. odcinka. Mam nadzieję, że będę miał 
chęć, wenę, czas i kilka innych powodów na 100 albo i więcej 
moich opowiastek, a Vis a Vis będzie trwał. Ale jak na razie   
w grudniu, przed nami święta Bożego Narodzenia. Ich czas 
obfituje w sporą ilość tradycyjnych zwyczajów. Na naszym 

podwórku, chyba najważniejsze miejsce zajmują krakowskie wieżowe szopki, ze swoim 
oryginalnym urodziwym wyglądem z architekturą Krakowa i postaciami, często 
ruchomymi figurami – kukiełkami. Krakowskie szopki, wykonywane były już w XIX w. 
przez „budowlańców” nudzących się jesienno – 
zimową porą i jako jedyne takie na świecie. Od 
1937 roku, organizowany jest corocznie ( z przerwą 
II wojny światowej) konkurs na najładniejsze 
krakowskie szopki. Corocznie w pierwszy 
czwartek grudnia w południe, pod „Adasia” 
przynoszone są przez twórców, dorosłych i dzieci, 
zgłoszone do konkursu nowo wykonane szopki 
różnej wielkości. W tym roku będzie to 6 grudnia, a 
9 grudnia (niedziela) w Pałacu Krzysztofory 
zostaną ogłoszone wyniki już 76. konkursu, by 
następnie prezentować je na tradycyjnej wystawie. 
Budowa krakowskich szopek jest w niektórych 
rodzinach wielopokoleniową tradycją. Na zdjęciu 
prezentowana jest mała tradycyjna krakowska 
szopka.                     
Natomiast inną naszą tradycją jest oglądanie w 
okresie bożonarodzeniowym w krakowskich 
kościołach, powstałych tam na ten czas, szopek 
kościelnych. Tworzone są one w bardzo 
różnorodnych bogatych formach od tradycyjnej groty ze stajenką, Świętą Rodziną, 
pasterzami, aniołami, zwierzętami, aniołami , Trzema Królami, po nietypowe ich 
przedstawienie np. odtwarzanie Betlejem czy innej miejskiej i wiejskiej lokalnej zabudowy 
oraz rzeczywistości z odpowiadającymi  im postaciami, często ruchomymi. Nieraz 
zawierają elementy patriotyczne, ludowe, polityczne czy obrazują aktualną rzeczywistość.  
W większości kościołów są one bardzo atrakcyjne, jak np. w kościele o.o. Bernardynów 
koło Wawelu, gdzie wystawiana jest wielka szopka z budynkami, warsztatami i około 70 
ruchomymi  postaciami. Równie warte zobaczenia są szopki w innych krakowskich 
kościołach, żeby wymienić tylko kościół św. Anny, Mariacki, oo. Dominikanów czy 

.
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Zasłyszane lewym uchem, 

     czyli kronika towarzyska:
Wieści ze Zwisu i  okolic zasłyszane przez 
Nadredaktora  B. K.

fot: B. Zimowski 

Kilka dni temu  w „Vis a Vis” miało  miejsce otwarcie III edycji wystawy  Tomasza 
Kaisera – „Portrety”. Największym powodzeniem cieszył się homar.

Ostatnio naszą kawiarenkę „nawiedził” znany satyryk Krzysztof M. Honory gospodarza 
domu pełnił Wojtuś, który przywitał Go z prawdziwą „staropolską gościnnością”.            
A przysłowie mówi: „Gość w dom, Bóg w dom”. Wojtuś! Zapamiętaj!

W związku z wyjątkowo sprzyjającą aurą, stolik redakcyjny został chwilowo 
przeniesiony pod parasole.

W filmie  „Dom” dozorcą kamienicy był niejaki Popiołek. Nasz krakowski gospodarz 
domu Popiołek wydał decyzję zakazującą wystawienia stoliczka przed „VaV”. Psuje mu 
estetykę Rynku. Oj ma on małe szanse na zamianę w diament!

Idzie zima! Zniknął nasz  kawiarniany ogródek. Przenosimy  „Redakcję” do środka  
cukierenki.

„13 Posterunek” w Rynku oddany do użytku! Możemy się już czuć w Zvisie bezpieczni!

Odpowiadam na sugestię jednego z obateli, że stanowimy sektę. Więcej obatelu! 
Stanowimy zwisowy zakon!  

Zaprzeczamy plotkom rozsiewanym przez wrogie nam ośrodki jakoby gazetka była 
płatna! Gazetka jest wydawana bezpłatnie a  jedynie ograniczamy ilość wydawanych dla 
jednej osoby egzemplarzy.

Dom „Pod blachą” przechodzi gruntowny remont. Ani chybi ktoś ostrzy sobie na niego 
pazurki. Oby nie kosztem „Vis a Vis” i  galerii  pana S.

Redakcja dziękuje Państwu Annie i Witoldowi T. z 
Grodziska Mazowieckiego   za  stałą obecność naszej 
gazetki na stronach internetowych. Polecamy adres: 
www.visavis.altervista.org
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JUŻ Z NAMI:

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

 Andrzej Warchał, Krzysztof Tyszkiewicz,  Adam 

Ziemianin, Aleksander Rozenfeld,  Andrzej Sikorowski, Jacek Lubart-Krzysica, Jan Nowicki, Leszek Wiesław Siekierski,
Pizło,  Jerzy Michał Czarnecki, Aleksander Jasicki, H. Tomasz Kaiser, Wojciech Gawłowski, Jacek Podgórski, Kazimierz 
Oćwieja, Magdalena Rychel, Dorota Kazimiera Zgałówna, Henryk Rafalski, Paweł Kozłowski, Bogusław Kucharek, Win, 
Dorota Dużyk, Mieczysława Dużyk, Marek Kawa, Wojciech Mucha, Michał Kulpa, Aurelia Mikulińska, Darek Bojda, Sta-

Wiesław Jarosz, Omar Khayya, Walery Popov, Marek Studnicki, Tomek Kałuża, Kasia Hypsher, Krzysztof „Kris” Cedro, 
Sebastian Kudas, Woytek Woyciechowski, , Marek Przybyłowicz, Roman Mucha, Zofa Daszkiewicz,  Zbigniew Żarow
Bożena Boba-Dyga, Halina Pląder, Robert Czekalski, Agnieszka Stabro, Jędrzej Cyganik, Jadwiga Grabarz, Marek Wróbel, 
Magdalena Tuszyńska, Henryk Arendarczyk, Marzena Krzyżak, Ewa Maciejczyk, Magdarius, Maro Zender, Adam „Bobs” 
Marczek, Janusz Wosiek, Roman Gustaw Woźniak, J.B.W., johny porter (ona), Andrzej Dyga, Magda Marciniak, Edward 
Biały „Wódz”, Maciej Dudek, Tomasz Kowalczyk, Ryszard Świętek „Pikuś”, Ryszard Szociński, Anna Burns Wyller, Anna 
Widlarz, Ryszard Sokołowski, Marek Wróbel, Elżbieta Żurawska-Dobrowolska, Ryszard Bochenek-Dobrowolski, M, Car -
lie, Wojciech Pestka, Józef Bator, Renata Nalepa, Justyna Sokół, Maciej Szymczak, Pan Smth, Paweł Rzegot, Marcin Her -
nas, Ewald Tomon, Gina Gurgul, Miguel Cortez, Małgorzata Łempicka-Brian, Damian, Katarzyna, Alicja, Agata Marczek, 

Mucharska, Karolina Dyga, Teresa Lange, Krzysztof J. Lesiński, Tadeusz Łukasiewicz-Tigran, Anna Witek, Pablo, Jarek 
Potocki, Mariola Frankiewicz, Robert Florczyk - celnik z Północy, Paulina Simlar (Rzepicha), Aleksandra Pędzisz, Magda 
Konopska, Iwona Chojnacka, Wiktoria Mizia, Wojciech Kwinta, Wojtek Morek, Bogdan Zimowski, Adam Kawa, Roman
Kownacki, Krzysztof Janik, Wawrzyniec Sawicki, Krzysztof Miklaszewski, Zygmunt Konieczny, Konrad Pollesch, Maciej
Dyląg, Jan Czopek, Leszek Długosz, Andrzej Szełęga, Krzysztof Pasierbiewicz, Alsana, Piotr Kędzierski, Piotr Błachut,
Tony, Andrzej Matusiak, Adam Komorowski, Bruno, Monika Kozłowska, Dorota Czarnecka,  Jerzy
Stasiewicz, Aleksander Szumański, Agnieszka Grochowicz,  Magdalena Świtek, Paweł Kozłowski

 Arleta Opioła, Anna Dziadkowiec, Maciej Serafin, , Andrzej Pacuła, Owca, , 
Tadeusz Smolicki,  Anna Dymna, Wit Jaworski, , Magdalena Wiącek, Adam Kieniewicz,
Jan Zych, Jan Wawszczyk,  Marek Rosner,  Monika Dembiń-
ska, Robert Adamczak, Zbigniew Bajka, , Leszek Walicki, , Marian 
Satała, Andrzej Komorowski, Wojciech Włodarczyk, Jarosław Włodarczyk, Kazimierz Wiśniak, Lesław Pizło, Karina Janik,
Sara Yakoubi, Bronisław Chromy, Ika Broszkiewicz, Joanna Kulma, , Birczanin, A. Zaleski, Urszula 
Nalepa, Laco Volko, Jerzy Armata, Renata Gajos-Mangold, Andrzej Głuc, Marek Michalak, Nadusia Sitarz, Angelika
Solecka, Kazimierz Madej, Rafał Dominik, Joanna Łapuszek, Krystyna Styrna-Bartkowicz, , Konrad Masty-
ło, Zbigniew Paleta, Jan Kanty Pawluśkiewicz, Leon Pawlik, Franciszek Serwatka, , Ludwik Stomma, Wa-
cław Krupiński, Jacek Stokłosa, Jacek Szmuc, Barbara Kruk - Solecka, Franciszek Muła, Ignacy Fiut,
 Maria Baster-Grząślewicz, Kazimierz Pastuszczak, Ela Gawin, Zbigniew Raj, Stanisław Staniewski, Tadeusz Pietuch,  
Andrzej Makuch,  Joanna Solska, Andrzej Domagalski, Leszek Kwiatkowski, Aarne Puu, Wojciech 
Mróz, Oleksa Zdzisława Zacharska, Jan Poprawa, Jerzy Antkowiak, Bogusław Maria Boba - Colin, Aleksander Andrijewskij,
ks. Adam Boniecki, Grzegorz Tyszkiewicz, Paweł J. Rogowski, Marek Wróbel, Jerzy Piątkowski, Edmund Borzemski,Jacek 
Gulla, Bożena Pomian Leszczyńska, Adam Ciesielski, Marek Świerad, Ewa Celer, Wiktoria Sobczyk, Marta Śmieszek,
Marek Sosenko, Zbigniew Pancer,  Włodzimierz Jasiński, Jerzy Wieczorek, Natalia Pazdej, Grzegorz
Kozakiewicz, Marek Lasyk, .
   

Ryszard Rodzik,
 Kazimierz Machowina,

Jerzy Skarżyński,
Wiesław Dymny, Tadeusz Śliwiak

Antoni Wawszczyk,  Jadwiga Miklaszewska, Krzysztof Litwin, 
Marian Siwek     Jerzy Harasymowicz, Marian Żyła

Piotr Skrzynecki,

Piotr Szczerski 
Bogumił Opioła,  

Olgierd Jędrzejczyk,

Wojciech Firek Andrzej Banaś

Anna Szałapak

Janusz Kaczorowski,
Antoni Potoczek

..a Ty?..dołącz..czekamy ☺...

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

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

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

Pazdej, Michał Piętniewicz, Anna Burkiewicz-Kozyra, Adela Drozdek, Adam Kozyra, Agnieszka Grochowicz, Julia Dyga, 
Tomasz Hołuj, Patrycja Krauze, Jacek Kleyff, Joanna Kłonowska.   

Kontakt: Półeczka Vis á Vis, 
www.zvis.pl
www.visavis.altervista.orgBogdan Zimowski 

wstępniak: Andrzej Dyga

materiały: Bogusław Kucharek,

skład i współpraca:

korekta: Zbigniew Bajka

sekretarz redakcji: Magda Konopska Vis-á-vis
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