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Niezależna Telewizja Vis á Vis

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

OKNO NA PLANTY (83)

fot: B. Zimowski 

Felieton czterojajeczny

No to już są jaja. 
Ktoś sobie ze mnie robi jaja. A ten ktoś to Nadredaktor, 
który zamówił felieton z takim oto zastrzeżeniem: „Ma być 
o jajach, tak bardziej jajcarsko, bardziej wesoło”. Ja 
poważny facet mam się wcielać na życzenie w jajcarza 
rodem z kabaretu i proponować coś wesołego. No to 
mówię: „Wesołych Świąt”. 
A swoją drogą skąd przy okazji Wielkanocnych uciech stołu zwyczaj dzielenia się jajkami 
na twardo? Wszak podczas całego roku wcinamy jajecznicę, sadzone, na miękko. Wiem, że 
tym długo gotowanym łatwiej się dzielić, że lepiej pasują do niego chrzan czy musztarda, ale 
przecież porcjowanie jajecznicy mogłoby dostarczyć uciech dodatkowych w postaci 
szczypiorku na koszuli, na przykład. A najlepiej wzbudzać wesołość metodą mojej 
mateczki, która weszła do sklepu i zagadnęła ekspedienta tak: „Słyszałam, że ma Pan takie 
piękne, duże, świeże ja…” – drugiej sylaby już nie było, bo sklep umarł  ze  śmiechu. 
Pięknej wiosny!

Z okazji nadchodzących Świąt 

Wielkanocnych, najlepsze

życzenia  

wszystkim naszym 

Czytelnikom, Sympatykom i

Autorom,  składa Redakcja.  

zdrowych i spokojnych 

Świąt, 
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Jan Nowicki

fot. B. Kucharek

ZOSTAŃ

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

Jest taka ziemia, jest taki kraj,
Złamanych zębów w walce o kość.
Gdzie od prawieków, z poczuciem „naj”, 
Żyją miliony i jeden gość.

Jest takie miejsce, jest taki czas,
Że żyć, to robić komuś na złość.
Gdzie zamiast zgody wypełnia nas,
Tysiąc przeciwieństw, za jeden grosz.

Jest takie gniazdo, od stuleci,
W nim moich braci plemię mieszka. Gdzie 
prawomyślność kupą śmieci,
Gdzie w słowach orzeł - w sercu - reszka.

A gdy już wszyscy stąd odpłyną,
Za celem, forsą, sobie na złość.
Ja tu zostanę, za przyczyną,
Ze taki ze mnie dziwny gość,

Śniący o starych, szkolnych murach. 
Ortalion płaszcza, co szeleścił.
Gdy go rozpinał i przytulał,
W zapachu deszczu i psiej sierści.

Tak sobie myślę moja miła,
O przewrotności, smaku rozstań.
Posłuchaj: jaka wielka siła,
W dwóch prostych słowach - proszę zostań.
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fot. Autora

Bierze się żywą świnię, karmi gęstym pomyjem,

od czego zwierzę tyje.

Teraz zanim się spasie, można przy wolnym czasie

ze smakiem przyglądać się.

Jeśli już świnia waży mniej więcej kilogramów sto,

trzeba zastrzelić ją z karabinu.

Teraz na pewno czekanie już zakończy się.

Bierze się póki umarła, spuszcza się krew świni z gardła,

żeby śmierć do niej dotarła.

Teraz gdy nic nie uczyni, można ciało od świni

natrzeć, by lepiej skruszało.

Jeśli powisi w sieni i się nie zazieleni

w zależności od wielkości wnętrzności

Można do świni wpuścić zająca, jeśli się zmieści.

Teraz wypchane zwierzę, zaraz nad ogień się bierze

służba – na stół talerze.

Ogień świnię rozmiękcza, zwierzę jakby się zmniejsza,

goście zajmują miejsca.

Bierze się, na świni stawia, jeszcze z cukru barana,

trzeba ozdobić go zieleniną

by wyglądało, że baran na świni się pasie.

I teraz bierze się w usta od świni, trzeba zamieścić jabłko,

 jak się nie zmieści to jajko.

Bierze się, można dać też, można dać w uszy dwie

w uszy świni chorągwie

Bierze się… jeszcze z tuby, trzeba dać napis gruby,

w koło, w koło  barana majonezem

„ O dalszy rozwój i postęp módl się za nami”

Teraz wystarczy świnię dokładnie pokrajać

no i zajadać, zajadać.

Należy też pamiętać, że dobry kawał świni

wzmaga trawienie człowieka.

Ze zżartej świni zostają, jak goście się postarają

tylko baran i chorągwie dwie…

do pomyj wrzuca się je dla świni nowej.

„ŚWINIA  1979” 

(przepis wielkanocny)

Jacek

 Kleyff

fot: B. Kucharek

tekst autoryzowany 
przez autora 3. 03. 19
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W kilka dni po wyzwoleniu Krakowa, jeszcze w 
styczniu  1945 ojciec powiedział: - czas na prawdziwą naukę, 
synu!  - i zaprowadził mnie do prawdziwej szkoły, średniej ( w 
czasie wojny były, z woli okupanta, tylko ich imitacje). Szliśmy 
(potem już przez pięć lat, ja sam) od ulicy Skawińskiej wzdłuż 
Wisły, obok Skałki, potem obok Wawelu, do placu na Groblach, 
do prawdziwej szkoły, czyli do gimnazjum. Znałem z widzenia 
ten, ponury raczej gmach, nie podchodziło się tam, bo to były 
niemieckie koszary, albo Wehrmachtu, albo gorzej – chłopaków 
z Hitlerjugend, spotkanie z nimi nie było bezpieczne. Pod 
tympanonem na frontonie, o dziwo przetrwał napis:  
Gimnazjum im. św. Anny, dopiero władza ludowa -  po krakowsku mówiąc - „dała se z nim 
rady”, zamieniając na świecki:  Gimnazjum im. B. Nowodworskiego, ale to, jeszcze nie 
wtedy.  W uprzątniętym już holu spoglądały z góry portrety zasłużonych wychowanków, 
ocalały bo wykonano je techniką sgraffito, wprost w tynku. Nie zdawałem sobie jeszcze 
sprawy, że staję się szkolnym kolegą Janka Sobieskiego - króla, Jasia Matejki, Stasia 
Wyspiańskiego, Ziutka Conrada - Korzeniowskiego i tylu innych, że już reżysera Billy 
Wildera nikt nawet nie wspomina… Też nie miałem wiedzy, że to, od Roku Pańskiego 1588 
(„Cześć ci szkoło starodawna/ Mężnych, dzielnych serc/ /Kolebko sławna!”) najstarsza 
„buda” w Polsce.  W jednej z klas na parterze wygospodarowano sekretariat, wtedy mówiło 
się : kancelaria, a tercjan - tak się nazywało woźnego - pilnował, by nigdzie więcej nie 
wchodzić. Ta reszta nie była wprawdzie ruiną, ale kompletną dewastacją. W klasach 
porozwalane, piętrowe łóżka, fragmenty mundurów feldgrau, hełmy, hitlerowskie 
akcesoria, oraz największa dla chłopaków atrakcja - wszędzie porozrzucana broń. Niemcy 
uciekali stąd w panice. Zapis dokonał się szybko; polecono, by dowiadywać się kiedy i gdzie 
rozpoczną się lekcje. Ale moja wizytacja szkoły na tym się nie zakończyła. Po południu 
urwałem się z domu i pobiegłem poznać to miejsce bliżej. Nie byłem jedyny. Główne 
wejście było już zamknięte, ale drugie, od strony ulicy Straszewskiego – wjazd na 
dziedziniec – nie. Na dziedzińcu grasowali jacyś chłopcy, bawili się bronią, prawdziwą! 
Strach było tam  wejść; w długiej sieni z prawej były drzwi, zapewne wejście do dawnej 
dozorcówki. Stał przy nich wysoki, chudy chłopiec, poczuliśmy natychmiastową 
wzajemność, obaj nosiliśmy okulary, co było wtedy szykanowaną rzadkością („Cztyry oczy, 
piąte w dupie!” – skandowali rówieśnicy na widok okularnika). On już wypróbował, że te 
drzwi nie są zamknięte, ale się wahał, w środku było ciemno. – Wchodzimy? - Musiałem 
okazać się odważniejszy i weszliśmy. Kilka stopni prowadziło w górę, na poziom parteru.  
Podłoga zarzucona była jakimiś metalowymi, płaskimi przedmiotami, trącaliśmy je 
beztrosko. Po chwili, w smudze światła zaczęliśmy je rozpoznawać.  – Jezu, to są… - 
powiedział on, a ja dokończyłem: - Miny! -  Było ich setki. W stosach pod ścianami, i te pod 
nogami; okrągłe, talerzowe miny przeciwczołgowe.  Myślę, że on tak samo oblał się potem., 
Stawiając ostrożnie stopy pomiędzy kręgi, wyszliśmy z fatalnego pomieszczenia. Nic już do 
siebie nie mówiąc, rozstaliśmy się. Ale zapamiętałem jego twarz z długim nosem. Być może 
niewiele nam groziło, miny prawdopodobnie nie miały wkręconych zapalników; a może 
miały, przecież Niemcy szykowali się bronić Festung Krakau… Nie mieliśmy jeszcze 
wiedzy saperskiej. Nie wiedzieliśmy również, że na miny weszli – przyszli druhowie z VII. 
Krakowskiej Drużyny Harcerzy im. Tadeusza Rejtana, że znaleźliśmy się -  po raz pierwszy 
- w przyszłej  „harcówce” Szarej Siódemki…

HIPEK

Stefan Szlachtycz

fot. archiwum
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fot. B. Kucharek

Jerzy Antkowiak

Jak zawsze robię to, co zawsze - czyli niekończące porządki, 
grzebię na półkach, w kartonach, w szufladach. Zawsze coś 
znajdę ciekawego, czego rozpaczliwie poszukiwałem rok 
temu. Tym razem bez „rozpaczy", ale pisemko typu strzał w 
dziesiątkę, równo dziesięć lat temu pisałem do marcowego 
numeru K-MAG, ale pisałem w lutym 2009, a teraz mamy 
luty 2019, cóż się zmieliło przez 10 lat, wiele czy wprost 
przeciwnie? Może w moich ustach zabrzmi to jak herezja, 
ale najmniej sie zmieniła moda, jako taka. Pismo jest ostre, wściekle młodzieżowe, z modą, 
seksapilem, kinem, nagle znajduję wywiad, rany boskie, przeprowadzam wywiad z Gosią 
Baczyńską, nic nie pamiętałem, byliśmy jeszcze wtedy na pan - pani, rozmawiamy bardzo 
poważnie. Wywiad niekończący się, kto czyta takie wywiady? Czyżby tamta awangardowa 
młodzież sprzed dziesięciolecia?                          
Jest w tym numerze również mój felieton,, cały numer nosi tytuł POROZMAWIAJMY O 
KOBIETACH, mój felietonik nazwałem BYĆ KOBIETĄ, ale coś wydaje się, że pisałem o 
PRL-u, ale jak to teraz czytam to jestem niemal pewien, że pisze o współczesności. Oto 
fragmenty:                                      
       
Ale nie tą, która smaży naleśniki w piosence Alicji Majewskiej. Być traktorzystką, być 
prządką, spawaczką, suwnicową, Lodzią milicjantką i ewentualnie w ramach awansu 
inżynierem od wytopu stali, to było być prawdziwą kobietą, a nawet prawdziwym 
babochłopem w latach, o których mówi się teraz pieszczotliwie, że my tu wtedy w Polsce 
byliśmy „najweselszym barakiem wśród demoludów". Być kobietą kobiecą i jeszcze pełną 
powabu - bowiem słowo seks by przez gardło nikomu nie przeszło - było w epoce, którą 
znam jak zły szeląg, po prostu nie do pomyślenia. Owszem, kawiarnie były pełne 
tajemniczych, dziwnych, często pięknie ubranych kobiet, dziewcząt, dzierlatek, wampów i 
pięknie smutnych muz artystów. Muz niczym Juliette Greco - flagowa muza egzystencja- 
listów, spowitych w czernie i obowiązkowo w oparach dymu papierosowego. Były takie 
papierosy Mewy, które przyprawiały o drżenie serca i rąk, mówiło się o nich, że są 
opiumowe, a to było wówczas coś... Jednak te piękne i tajemnicze kawiarniane heroiny (cóż 
za niebezpieczne słowo) przyprawiły już nie o drżenie, ale o palpitacje właścicieli tego 
„wesołego baraku". Dla władzy te kawiarnie, a także piwnice i kluby, o zgrozo, jazzmanów 
były siedliskami dywersji, szpiegów, wywrotowców, sługusów imperializmu, 
degrengolady i jak trafnie mówił Kobuszewski w kabarecie Dudek, „były wodą na młyn 
odwetowców z Bonn".                                 
Nawet tak niewinna, a jednocześnie ciekawa, pożyteczna i na tamte pięćdziesiąte lata 
zorganizowana z rozmachem akcja pt. „Piękne dziewczęta na ekrany" budziła nieufność i 
podejrzenia władzy, czy aby na pewno chodzi o ekrany, a nie przypadkiem o szpiegowanie 
naszego cudu gospodarczego. Piękne dziewczęta zagościły w raczkującej wtedy telewizji, 
obsłużyły kilka atrakcyjnych w okresie prawdziwego rozmachu kina polskiego filmów, 
obsłużyły też skutecznie kilku atrakcyjnych reżyserów i nie tylko reżyserów i ustrój nie 

.

.

.

Porozmawiajmy o kobietach

BYĆ KOBIETĄ
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runął i wytop stali postępował zgodnie z wytycznymi, a ludzie z branży artystycznej i 
sportowej, a także kilku lubieżnych, ale dobrze zakamuflowanych wówczas polityków 
niejedno, oj niejedno, mogłoby opowiedzieć, a nawet w wielu przypadkach zaprezentować 
wielce urodziwą progeniture. Sam miałem na studiach we Wrocławiu - gdzie wszyscy 
byliśmy jak kolorowe motyle (zwłaszcza na plenerach malarskich dawaliśmy popalić) - 
wśród mnóstwa urodziwych studentek piękną Zosię Słoboszowską, która „będąc młodą 
malarką" przebojem wtargnęła na ekrany i, bagatela, zagrała u boku Gołasa, Niemczyka i 
Łomnickiego. Zosię, od lat mieszkającą w Niemczech, wspominam często przy piwku        
w Oberży u Michała w Komorowie ze znawcą i smakoszem kobiet Feridunem Erolem. Przed 
laty w nieistniejącym już pubie Krista w Warszawie wspominaliśmy Zosię z ojcem redaktora 
naczelnego Głosu Pruszkowa, wybitnym sportowcem, złotym medalistą olimpijskim, ale i 
wspaniałym artystą, o którym zresztą również wspaniałe anegdoty opowiada Feridun Erol - 
Władysławem Komarem.                             
Na tle tej siermiężnej rzeczywistości tamtych czasów nie mogę nie wspomnieć
o modelkach Mody Polskiej. Teresa Tuszyńska „Do widzenia, do jutra", Grażyna 
Muszyńska, też w tym samym filmie, Małgosia Blikle, dziewczyna po ASP. modelka, a 
potem scenograf w TV.  Lucyna Witkowska, wówczas muza wybitnego fotografika 
Tadeusza Rolkego. Małgosia Wyrzykowska i Małgosia Krzeszowska - Paryż. Pierwsze 
polskie modelki na zachodzie. Ewa Fischner - „słynna Lolita", piękna Iga Kempar, żona 
dyplomaty polskiego pochodzenia Jasia Gawrońskiego - mieszka w Rzymie. Elka Grabacz. 
Marta Przybora i całe tabuny innych, pięknych, ekscytujących. Strwożeni pryncypałowie 
firmy oraz resorta przychodzili akceptować (lub nie) pierwszą na wybiegu prezentację 
gołego, pięknego biustu modelki Lucyny, ledwie spowitego dymkiem szyfonu, a po próbie 
generalnej naradzało się to stado lubieżników już syte wrażeń: „Co my z tym fantem, 
towarzysze, zrobimy? No. jedno to my wiemy na pewno. My tego pokazu do Moskwy nie 
wypuścimy".                                    

.

.
Za zgodą „Głosu Pruszkowa”

Teraz tu ma swój kąt, Iwona Siwek - Front:
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 Droga do raju cz. 21

 Marek Michalak 

fot. B. Kucharek

wśród palm, bougenvilli 
i innych pięknych kwiatów

Gramy – Jazz Band Ball Orchestra – kolejny raz na 
festiwalu jazzowym w Sacramento w Kalifornii.             
W którymś momencie podchodzi do nas jeden z fanów i 
pyta, czy zagralibyśmy na party z okazji jego urodzin.

Chętnie. Ustalamy datę, godzinę i adres. Dotarliśmy na 
miejsce. Wielka willa z ogrodem, basen, o roślinności  już 
wspomniałem. Nadciągają goście – tak około dwustu – 
skromnie licząc. Nadszedł nasz czas koncertu. Scena , to szeroka półka nad basenem. 
Nastrój naprawdę boski. Kończymy koncert kilkoma bisami.

Finalny  długi dźwięk. Coś mnie podkusiło. W rzucam puzon do basenu, wyskakuję z butów 
i daję nura za puzonem. Zabieram go z dna, szybko wynurzam próbując zagrać jakiś dźwięk. 
Niestety cisza. Z czaszy puzonu zamiast dźwięku trysnęła w górę struga wody i  na koniec 
wydobył się dźwięk – ten którym kończyliśmy nasz występ. Burza oklasków na stojąco. 
Bardzo miłe uczucie. Po drodze do łazienki, gdzie chciałem się szybko przebrać, zatrzymują 
mnie, gratulują. Super! Ale nagle podchodzi do mnie młoda dziewczyna i mówi, że podoba 
się jej moja koszula. Dziękuję, a ona , że musi ją ode mnie kupić.

Chętnie bym jej tę koszulę podarował ale słowo „musi” w tym kontekście zmieniło moje 
myśli. Powiedziałem , że lubię tę koszulę i nie jest na sprzedaż. Po podbiciu ceny na 500$ 

dalej odmawiam. Poddała się i mówi , że miło jej 
było poznać takiego gościa przyznając mi rację z 
komentarzem , że ma ukochanego konia 
kupionego za 250 000$ i w życiu nie rozstała by 
się z nim  nawet za  milion. Podczas naszej 
niedoszłej transakcji obserwowała nas grupka jej 
znajomych. Odchodząc od nich usłyszałem 
jeszcze raz brawa. Poczułem się jak wojownik, 
schodzący z pola bitwy z tarczą. A koszula 
rzeczywiście była fajna, bo miała ręcznie 
wyhaftowany kolorowy rożek z gałkami lodów i 
napisem kocham lody. Przebrałem się i 
natychmiast udałem do baru, aby schłodzić 
adrenalinę.

Kilka porcji  bourbona na lodzie zrobiło swoje. 
Poczułem się jak w raju.rys: archiwum autora
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fot: B. Kańska - Bielak

Lesław Pizło

O fotografii - 17

   Kiedyś jeden z naszych kolegów redakcyjnych określił 
mnie jako drugiego nie grającego króla jazzu. Tym 
pierwszym miał być zmarły ub. roku  mistrz Marek 
Karewicz. Ta opinia tyle pochlebna co nieprawdziwa, bo 
prawdą jest tylko to, że na niczym nie gram. Ale odblokowała 
małą szufladkę ze wspomnieniami sprzed kilkudziesięciu 
lat, kiedy zaczęła się moja przygoda z jazzem i fotografią.
Jest koniec lat 50-tych. Najlepszy ustrój trochę stracił na 
intensywności. Jazz wychynął z podziemia. Co roku odbywają się Zaduszki Jazzowe z 
galowym koncertem w Filharmonii. Wtedy to zawitały do Krakowa dwie legendarne 
postacie. Willis Conover, którego audycje nadawane przez Głos Ameryki zaraziły mnie 
nieuleczalną miłością do tej muzyki i sam wielki Stan Getz, według mojej opinii papież 
saksofonu tenorowego. Oczywiście siedzę oniemiały ze szczęścia w XIV rzędzie i próbuję 
moim aparatem marki DRUH zrobić jakieś zdjęcie, nie bardzo wierząc w powodzenie 
swoich działań. Potem cała noc w domowej łazience zaadaptowanej na ciemnię i ku 
mojemu zaskoczeniu wychodzą zupełnie przyzwoite fotografie. Jakim cudem dotarły one 
do rąk p. Conovera to osobna historia. Ale na tym nie koniec. Po kilku miesiącach dostaję od 
niego uprzejmy list z zapytaniem czy wyrażam zgodę na publikację i ile sobie za to 
winszuję. Dołączone zaproszenie do odwiedzin w Stanach ma charakter otwarty. 
Oczywiście odpisuję, że sam fakt pomieszczenia moich zdjęć w poważnym branżowym 
wydawnictwie jest dla mnie zaszczytem i t.d. Tu los znowu uśmiechnął się do mnie i w 
niedługim czasie mogłem odwiedzić studio Głosu Ameryki. Uroczy p. Conover poświęcił 
całą audycję Polsce a w szczególności Krakowowi. Posunął się do tego, że zamiast 
sygnalnego utworu „Coral reef” Heftiego nadał „Krakowiaczka” w brawurowym 
wykonaniu Woody Allena na klarnecie. Jak namówił wybitnego reżysera do dokonania tego 
nagrania, pozostanie jego tajemnicą. Po audycji pyta mnie, czy nie chciałbym mu 
towarzyszyć, gdyż jest zaproszony przez Milesa Daviesa na małą wódeczkę. Uznałem to za 
żart, ponieważ ten ostatni miał opinię ekscentrycznego odludka, a do domu wpuszczał tylko 

nieliczne grono najbliższych. 
Obiegowa opinia okazała się 
nieprawdziwa. Spędziliśmy 
bowiem w towarzystwie tego 
uroczego człowieka wiele 
godzin podczas których 
próbował,  bezskutecznie 
zresztą, wymówić moje imię. Z 
upływem kolejnych flaszek 
szło Mu coraz lepiej, ale 
stanęło na tym, że pozostałem 
jako Les, co wkleiłem już 
później w dymku na cudem 
zachowanej fotografii. 
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fot. B. Kucharek

GRAFIKI PIWNE
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stoliki w kręgach zmęczenia

metalowych krzeseł

- jeszcze i już puste miejsca

w markowej pianie piwa

poeci moczą wąsy muzy

- jeszcze i już żyjące słowa

dumają z zażenowaniem o Parnasie

co po nich tam pozostanie

- jeszcze i już wschodząca sława

a Pani Zosia jak fiskalna kasa

bez pardonu uwagę zdumionym  zwraca

- Panowie !

to tylko poranna promocja

kaca !

 Krakowska promocja

„Z tomiku „Moja Samotrake”

Zazdrość –

Słońce kradnie szósty owoc

W palenisko wkracza

Chłodny wiatr. Kula śniegu

Muqi oddycha z ulgą

Pośrodku lasu dantejskiego,
gdzie zanikają świata strony,
jaskrawą ochrą płonie niebo
i w maliniaku skrzeczy słowik.

W ciemnościach stoisz nieruchomo,
początek drogi – drogi końcem,
drży pod stopami ziemi obłok
i płuca ściska lęku obręcz.                                              

Nie szukaj porad u Dantego,
gdy w głowie nosisz swoje piekło.

Pod uschłym dębem Tejrezjasz przysiadł,
brak drogowskazu znaków boskich,
wróżebne ptaki wypełnia cisza,
deszcz ziemi ulgi nie przynosi.

Horyzont dawno roztrzaskał piorun,
o cień nadziei prosi kamień,
w jakim chcesz siebie ocalić bogu,
gdy kainowe nosisz znamię.

(wiersz z tomiku „Pawilon”)

Wit 

Jaworski
Adam Kawa

Skradziona  persymona

Fantazja na temat obrazu Muqie'go „Kaki”

fot. B. Kucharek

Ignacy Stanisław Fiut

fot. A. Makuch

fot. B. Kucharek

VI

XI

W 1988 mówiłaś:
                              
„Nie rozstaję się z Księgą Przemian
w której każdy chłop jest żołnierzem i poetą”

W czerwcu 1989 pisałaś:
 
„Mao! Nie wstawiaj się za nas”

Jest maj 2011 

– niecały rok po Twej śmierci
 Jego uczniowie dalej zbierają
 Kwiecie maku z betonowej płyty
 Pod  Plandeką Niebios
 Mówią o nich „performersi”

 List do Vesny Parun

wiersze z nowego tomiku
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Wybrałem się do biblioteki. Przeczytałem wcześniej, że to 
świątynia wiedzy. Kto wie, czy nie mądrości lub czegoś 
podobnego. Nie dowiedziałem się czego, a w każdym razie nic 
mi teraz nie przychodzi do głowy. Najpierw wyczyściłem buty. 
Włożyłem je. Spędziłem w nich cały dzień w domu. Czułem się 
odpowiednio. Przeprowadziłem również próbę nocną. Spałem 
w butach dwanaście, a może tylko jedenaście godzin. Głęboko. 

Dwa razy wstawałem, żeby się przejść i rozluźnić mięśnie. Było pragmatycznie, nie 
musiałem szukać kapci. Zwykle zajmuje mi to sporo czasu. Nie mam kapci. Sprawdziłem 
starannie, czy przygotowane buty nie wywołują na moich stopach pęcherzy. Wywołały. 
Przygotowałem czapkę. Wiem, że do niektórych świątyń chodzi się w czymś na głowie. Do 
innych chodzi się z samą głową, trzeba z niej coś zdjąć. Czapka jest zawsze konieczna. Moja 
ma daszek. Jest w pepitkę.                             
Umyłem się kilka dni wcześniej. Przy okazji dolną część torsu odświeżyłem wodą 
kolońską. Czułem wewnętrzne napięcie. Zreflektowałem się, że dzisiaj należy umyć 
nieparzyste zęby. Myję je dla zdrowia na zmianę. Miałem coś jeszcze w toalecie zrobić, ale 
wypadło mi z głowy co. Zadzwoniłem na uniwersytet, żeby powiedzieli, co mi wypadło. 
Usłyszałem, że mam zrobić roczne badanie lekarskie. Zacząłem je robić trzy lata temu, ale 
jeszcze nie skończyłem. Poinformowałem, że jestem w trakcie. Znajduję się przy 
cholesterolu.                                    
Wyszedłem z domu. Wróciłem. Wziąłem dowód osobisty i pieniądze. Wyszedłem. 
Wróciłem. Uzupełniłem portfel o prawo jazdy i wizytówki. Na chodnikach stoi sporo 
samochodów. Czasami, a nawet często, jeżdżą. Mam dużo wizytówek, które muszę zużyć. 
To trudne, bo są twarde. Mają ostre krawędzie. Kiedyś je policzyłem, wyszło mi, że tych 
kantów jest około czterech. Wyszedłem. Poczułem chłód. Wróciłem. Włożyłem spodnie. 
Wyszedłem. Doszedłem do biblioteki.                         
Zobaczyłem drzwi z napisem „ciągnąć”. Spróbowałem je pchnąć. Dało się, na szerokość 
stopy. Wstawiłem ją i popatrzyłem. Stopa ciągle była w bucie. Druga też. Po jakimś czasie 
jedną dołączyłem do drugiej. Wysuniętą do cofniętej. Następnie drzwi pociągnąłem. 
Znalazłem się w środku. Za stołem siedziała kobieta o linii książki „Ulisses”. Największa 
literatura, jaką znam. Rozkoszuję się nią. Mam przyjaciela, który też ją lubi. Słabnie mu 
wzrok. Bibliotekarka zapytała o autora. Wymieniłem. Musiałem powtórzyć pierwszą literę. 
Powtórzyłem i dodałem aluzyjnie, że jak Paweł. Pani oznajmiła, że Prus jest w oprawianiu. 
Zaproponowała mi Sienkiewicza. Rozmowa o literaturze zyskiwała na dynamice. 
Zapytałem, czy ma nowe tłumaczenie „Fausta”. Dowiedziałem się, że wydawnictwa tego 
rodzaju pożycza się gdzie indziej. Tam są również filmy. Dodała, że mnie rozumie, bo ma 
syna. Wymiana myśli osiągnęła głębię. Wprowadziłem do niej komentarz. Wyraziłem żal, 
że nie ma córki. Wróciliśmy do literatury pięknej. Wybrałem Coopera, bo on opisywał 
przyrodę oraz Indian. Coopera też nie było. Stanęło na Kraszewskim. Po dwóch godzinach 
zwróciłem. Zapytała, czy skonsumowałem i jak się czuję. Wyrażała troskę. Uspokoiłem ją, 

.

.

.

Paweł Kozłowski

Biblioteka publiczna

fot. B. Kucharek
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że skonsumowałem wszystko i czuję się dobrze. Wyznałem też, że lekko stałem się 
uduchowiony. Patrzyła na mnie dziwnie. Domyśliłem się dlaczego i wyjaśniłem, że 
odbyłem kurs szybkiego czytania. Bibliotekarka o objętości „Ulissesa” w jednym tomie 
kontynuowała rozmowę o literaturze. Zapytała o wrażenia z lektury. Wyjaśniłem, że po 
skończeniu całości zorientowałem się, że twórczość powieściowa Kraszewskiego dzieje się 
kiedyś. Ta wiedza i sztuka wywarły na mnie duże wrażenie. Okazało się, że moje 
artystyczne przeżycia wywarły też silne wrażenie na bibliotekarce. Nie zdziwiłem się, bo 
starałem się mówić do niej ładnie i długo. Jak zawsze.                        
Usłyszałem komplement, że jestem kulturalny. Potraktowałem go jako stwierdzenie faktu. 
Poleciła mi pisma. Leżały na dwóch stołach. One również były kulturalne i społeczne. 
Miały dużo obrazków, kolorowe zdjęcia. Zawierały masę informacji o współczesności. 
Przede wszystkim kto został zabity, a nawet pobity. Mniej było o tym, kto zabił. Sporo o 
chorych i chorobach, szczególnie ciężkich. Trochę o tym, kto znalazł się w ciąży lub po 
ślubie. Liczą się też rozwody. Wybitne pióra pisały o samochodach. Pisma zawierały wiele 
budzących mój podziw interpretacji. Utwierdziłem się w przekonaniu, że kultura się 
rozwija. Wyszedłem z biblioteki. Tym razem udało mi się drzwi pchnąć. Wróciłem do 
domu. Usiadłem w fotelu. Uznałem, że trzeba się ruszyć. Przeniosłem się na łóżko.

.

Poza ZVIS'em:

Gazetka serdecznie gratuluje zespołowi "Skaldowie", który otrzymał Złotego 
Fryderyka na Gali w Katowicach, dnia 9. 03. 2019, za całokształt twórczości.

"SKALDOWIE" nagrodzeni Złotym Fryderykiem

fot. Ł. Gągulski 
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Pierwsze, pewne informacje o tym rodzie pochodzą z Kroniki Dekanatu Przemyskiego AD 
1405: czytamy tam, że: Władysław król (Jagiełło), wielce sobie upodobał mistrza rzemiosła 
kuchennego Bogumiła z Przemyśla, którego to zabrał do miasta królewskiego i stołecznego 
Krakowa, gdzie stał się kucharkiem nadwornym. Na jednym z sejmów go nobilitowano i 
nadano mu herb Prawdzic; wtedy to o nim i jego następcach zaczęto mówić i pisać, jako o 
Kucharkach „coquus regiis" (królewscy/nadworni kucharze), dodając potem przy 
potomkach „filius” (syn) iub „nepos" (wnuk) tego pierwszego.           
Ważnego przedstawiciela rodu Kucharków odnotował w swojej Kronice, Krzysztof z 
Bieżanowa; pisze on, że specjałów Jaśka Kucharka spróbował król Stefan I (Batory). Onże, 
nie znający języka polskiego (z Polakami, także ze swoją starszą od siebie żoną Anną 
Jagiellonką nawet w łożnicy /gdzie bywał rzadko/ gadający po łacinie), po spożyciu 
wspaniałych dań mistrza Kucharka, zakrzyknął tym razem po węgiersku - „nagy vacsora", 
czyli piękna wieczerza / posiłek oraz „csodalatos szakacs" - cudowny kucharz. U innego, nie 
do końca pewnego kronikarza - Zygmunta z Pędzichowa, bratanka biskupa Jana Grota, 
znajdujemy zapisek, który historię rodu Kucharków cofa wstecz, aż do roku 1364. Chodzi o 
słynną ucztę, którą zorganizował pan Wierzynek z prześwietną Radą miasta, a głównym 
kuchmistrzem był pradziad wspomnianego wyżej Bogumiła - Jaromir. W Kronice 
odnotowano zachwyty władców kunsztem Mistrza, a król Cypru - Piotr nazwał go wprost 
„magna archimagirus" (wspaniałym kucharzem). Określenie to - pisze uczony Zygmunt z 
Pędzichowa - pochodzi od starożytnego słowa greckiego, arkhimageiros (wielki kucharz).
W XVII wieku, w czasach Władysława Wazy, wydał Jan Nepomucen Kucharek 
„Compendium Felculorum, albo zebranie potraw". Wzrusza nas, gdy czytamy, co o 
Kucharku i jego powinnościach tam napisał: „Kucharz ma być ochędożny z Czupryną, albo 
głową wyczesaną, z ogoloną głową, rękami umytemi, paznokciami oberżnionemi, opasany 
fartuchem białem, trzeźwy, nie swarliwy, pokorny, chyży, smak dobrze rozumiejący". Toż, 
jakby pisali o dzisiejszem przedstawicielu tego zacnego rodu... W tejże księdze jest 
pomieszczony przepis na „caseatę", z dopiskiem, iż prapradziad Jana Nepomucena podawał 
owo danie, obiadującemu w Nowym Mieście Korczynie, królowi Władysławowi Jagielle. 
Caseatę, czyli słynną zupę piwną, wzmacnianą serem i kawałkami boczku, podbitą mlekiem 
lub śmietaną, zwaną też „zupą lub kasetą Kucharka", spożywali przez wieki polscy rycerze, 
a o tej, przyrządzonej przed bitwą pod Chocimiem, pisał pamiętnikarz Adalbert Szpricer, iż 
„po kucharkowej kasecie wielkąśmy wiktorię odnieśli". Poeta Adalbert z Grzegórzek zwany 
Morkiem wspomina, że: "po kasecie Kucharka ostrość oka się poprawia i chęć do picia 
samego piwa rośnie".                               .
Wymienia się Kucharków w Wielkiej Genealogii Minakowskiego, jako tych, którzy 
uczestników Wielkiego Sejmu cieszyli wspaniałymi potrawami, a w pamiętniku pani 
Walewskiej znajdujemy też wzmiankę, iż potrawami z Kompendium Jana Nepomucena 
zdobyła Napoleona. Wreszcie, w początkach XIX wieku pojawia się Kucharek edytor, czyli 
wydawca gazet, najpierw „Krakowskiej gazety Towarzyskiej, alias Twarzą w Twarz", potem 
„Ja versus Ty" (lub Ty v. Ja).                                             
Podczas II wojny światowej, jeden z Kucharków ruszył z I Armią WP na wschód. Był kolegą 
z czołgu plutonowego Jelenia i kaprala Kosa. Zginął w bitwie pod Lenino, a w chwili śmierci 

.

.

Z prac Polskiego Instytutu Genealogii

Ród Kucharków, herbu Prawdzic
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zakrzyknął do plutonowego Jelenia: pamiętaj napisz na grobie - Kucharek, a nie jakiś 
czołgista. Część rodziny Kucharków powróciła po wojnie do Przemyśla, część poszła do 
Piotrkowa Trybunalskiego. Po II wojnie światowej, w krakowskiej oświacie wymieniano, 
jako wzór do naśladowania Naddyrektora Liceum, zwanego Geografem Krakowskim (to 
nawiązanie do jednego z pierwszych opisów Europy Środkowo-wschodniej „Geografa 
Bawarskiego". Historycy, zwłaszcza prof, dr hab. Jan Piwny wiążą z opisywaną rodziną 
(rodem) osobę niejakiego Bogusława Kucharka, emerytowanego nauczyciela geografii, 
zamieszanego w wydawanie pewnego pisma w krakowskim Rynku Głównym.

..A nocą w podziemiach Wawelu 

azali Polska króla odzyskała 

i tron piastowy królewski, 

odbywał się wiec: 

kto ma w nim dzisiaj ledz? 

ma dziedzica z berłem i w koronie?

Jeśli nie, to w jakimże celu 

ta wielka parada cała, 

dlaczego miasto ogniami płonie, 

dlaczego biją dzwony, 

dlaczego królom przerywają sen?

I usłyszeli korony włodarze,

że idzie król bez korony,

że po ich zgonie powstali mocarze,

których władztwo rodzi się z ducha

i których cała Polska słucha,

że ich insygnia koronne

to są księgi pisane i myśli,

że dlatego mają królewskie podzwonne,

że choć z narodu wyszli

ich myśl postawiła im tron

I takim właśnie jest ON

którego naród dziś na Wawel wiedzie.

"ON"

ZAGADKA:
Jakie wydarzenie odnotowane jest w poniższym wierszu?
( odpowiedź wewnątrz numeru )

Jah

Zebrał dla Gazetki, red. Zbigniew Bajka
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Ladislav Volko

Liścik z Bratysławy nr. 55

fot: N. Pazdej

Vladimír Iljič Lenin vraj hovorieval, učiť sa, učiť sa, učiť sa. 
A neskôr sa hovorilo: koľko jazykov ovládaš, toľkokrát si 
človekom. Tak, drahí čitatelia, berúc do úvahy obidve heslá, 
poďme na slovenčinu. Je to jazyk blízky, takže skoro každý 
mu rozumie. Ale tak ako Poliaci majú niekoľko slov, ktoré 
rozosmievajú Slovákov, tak aj Slováci majú dosť slov, ktoré 
zase sú na smiech Poliakom. Ja mám rád napríklad čerstvý 
chlieb a s mojim vnukom chodím do bábkového divadla. 
Láska je veľká čarodejka a dokonca pozorovať takého žraloka alebo tučniaka či nebodaj 
škrečka, keď sú zaľúbení je nanajvyš krásne. Keď som nedávno bol neprítomný doma, malý 
vnuk bol trochu nemocný a vyhrabal kdesi dupačky, ktoré nosil, keď bol bábätko. Dal si aj 
mamine topánky a vyzeral ako kocúr v čižmách. Má rád čučoriedky a černice, ale neľúbi 
paradajky iba kečup. A tak, keď sme v Zakopanom a na trhu zbadáme lesné plody, radi ich 
kupujeme. Nie sme sami, trhy sú obľúbenou destináciou Slovákov a to nielen v 
Zakopanom, ale aj v Nowom Targu. A tu zaznel zvonec a rozprávke je koniec. Nech sa páči – 
opona padá dole.

W związku ze zbliżającymi się wyborami do Parlamentu Europejskiego, 
postanowiliśmy dać szansę czytelnikom naszej gazetki. Dziś tekst językowy. Kto 
poprawnie  przetłumaczy  Liścik 55 z języka  słowackiego na język polski ma 
"zapewnione" miejsce w PE i będzie reprezentował nasz organ.
                                                                                                                  Redakcja

Stolik krakowski

rys: S. Kudas

Największa sztuka to pod słońcem,
Jakby tu związać koniec z końcem

"Krakowski czarodziej"

Leszek Maruta
Fraszki o Krakowie

z tomiku "Ogniem i skeczem"
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Foto zagadka: gdzie jest ta brama?

Fraszki o Krakowie

Z wiosną Kraków wystrojony
W zieleń drzew i nowe tynki,
Prezentuje cudzoziemcom
Swe ulice, place, rynki.
A jesienią, oczywiście,
Lecą tynki, lecą liście.

                                                      Gdy wpuszczę krakowskie powietrze
                                                       To zaraz potem - wietrzę!

Krakowskie powietrze

Kraków wiosną

Leszek Maruta

z tomiku "Ogniem i skeczem"
fot: B. Zimowski

Koncert 

dla Mieczysława Święcickiego

Poza ZVIS'em:

Dnia 27-go marca w środę, w "Piwnicy pod 
Baranami", odbył się Koncert dla Mieczysława 
Święcickiego.
Wystąpili: Rafał Jędrzejczyk z zespołem,
oraz Anna Cisak i Alicja Tanew.
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Andrzej Matusiak
MÓJ DAWNY KRAKÓW 

MIASTO, LUDZIE, WYDARZENIA
na starej pocztówce i fotografii 
oraz wspomnieniach”  (79) 

fot: B. Zimowski

Kwiecień od wieków zaczynamy na wesoło. Prima 

Aprilisem, co po łacinie znaczy  – pierwszy kwietnia. Ten 

dzień z żartobliwymi  kłamstewkami i kawałami, swoimi 

korzeniami sięga głęboko aż do starożytnej Persji i 

Cesarstwa Rzymskiego. Stosownie do jego charakteru, określany jest wieloma nazwami jak 

np. Dzień Głupców, Kłamcy, Kwietniowej ryby (Francja, Włochy), Śmiechu czy Żartów. W 

Krakowie i Galicji, jak mówi moja Mama, zwany był Zwodzicielem. Ale ta nazwa, jak i 

wielu starych, prawdziwych Krakowian, odchodzi w zapomnienie. Gdy pod koniec XIX 

wieku, weszły do użytku ilustrowane kartki pocztowe, również ich tematem stał się Prima 

Aprilis. Narodziła się tradycja wysyłania takich kartek z humorystycznymi  ilustracjami 

oraz często ze stosownymi wesołymi tekstami, niekoniecznie wysokich poetyckich lotów. 

Aprilisowe kartki pocztowe, podobnie jak te prezentowane, niejednokrotnie dobierano 

stosownie do cech charakteru, wyglądu i przywar ich adresatów. A więc 1 kwietnia 

pamiętajmy – Prima Aprilis, nie wierz, bo się omylisz. Ale nawet 1 kwietnia w Zwisie, 

rachunek będzie jak najbardziej prawdziwy i do zapłacenia – niestety ! 

 Prima Aprilis
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Szanowny Nadredaktorze. Niedawno, znalazłem autentyczny stary przewodnik po 
Krakowie z czasów stalinowskich. 
Oto co pisze dr Władysław J. Dobrowolski, KRAKÓW - PRZEWODNIK, Polskie 
Towarzystwo Krajoznawcze, Kraków 1953: 
(strona 11):
„Stoimy teraz przed kościołem św. Krzyża, pięknym zabytkiem stylu gotyckiego, którego 
narodziny wyjaśnia radziecki uczony Ałpatow w następujący sposób: "W drugiej 
połowie XII wieku nastąpiły w społeczeństwie średniowiecznym wielkie przemiany. One 
zmieniły zasadniczo cały charakter średniowiecznej sztuki".
W sztuce był gotyk, a raczej gotycka katedra głównym wyrazem formującego się ustroju 
feudalnego, a przede wszystkim dominujących wpływów kościoła. Wspaniałe świątynie, 
na których budowę składał się wysiłek i praca całych pokoleń, są wyrazem 
podporządkowania spraw doczesnych wieczności, naczelnemu hasłu średniowiecza, 
umożliwiającemu ucisk ludu przez możnych tego świata.
(strona 13): 
W związku z przeniesieniem stolicy do Warszawy, mieszczaństwo krakowskie upada, 
miasto staje się terenem "inwazji" zakonów. Wśród możnowładców rządzących Polską 
w tym czasie największym możnowładcą staje się Kościół, mający dziesiątki tysięcy , 
który wyzyskuje chłopów pańszczyźnianych. (-) W ubożejącym z roku na rok Krakowie, 
przez całą pierwszą połowę XVII wieku, budowano co dwa lata jeden klasztor (razem 
20), a co trzy lata jeden kościół (razem 17). Niewiele ponad dziesięć tysięcy ludności 
liczący Kraków posiadał w końcu XVIII wieku 64 kościoły i kilkadziesiąt klasztorów.  
W fakcie tym musimy szukać istotnego powodu ostatecznego upadku ekonomicznego 
miasta.”

Z proletariackim pozdrowieniem siedząc w kawiarni przy ul. św. Krzyża 7 i pamiętając, 
że w tym domu, w lokalu związku akademickiego "Spójnia", 29 marca 1914 roku odczyt 
wygłosił wielki Włodzimierz lljicz Lenin, do druku w gazecie Vis aVis, do której 
Włodzimierz Lenin nigdy nie zaglądnął, podaje Jan Sołtys.

Mój stary Kraków 

w przewodnikach z czasów stalinowskich.

Jan Sołtys

Święta już blisko. Czas ubierać choinkę, smażyć karpia, kupować prezenty. Ale 
zleciało. Dopiero co posadziłem zeszłoroczne drzewko w ogrodzie. Mam nadzieję, 
że się przyjmie. Wesołych świąt dla wszystkich. Zaraz, zaraz, to chyba nie te 
święta, ale cóż słowo się rzekło.  Alleluja! AD
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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, Ewa Skrzyszowska, Jan Trybulski, Janusz Andrzejczak,
Stefan Szlachtycz, Leszek Maruta.   

Kontakt: Półeczka Vis á Vis, 
www.zvis.pl
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B
BYWALCY – najbardziej u……..a grupa  gości (patrz – obsługa).

C

CZERWONE BUTY – awangardowe buty pewnego artysty fotografika

                                    zauważone nawet przez znanego projektanta  mody.
D

DZIĘGIELÓWKA-  rum szczurów lądowych spożywany w Zwisie

                               podczas spotkań z prawdziwymi marynarzami.

DRZWI WEJŚCIOWE –wąskie gardło Zwisu.

N

NOCNA ZMIANA -  grupa „balangowa” z przewagą pań, godnie 

                                  zastępująca w Zwisie męską zmianę dopołudniową

S

SZPRYCEREK -  udana w połowie kopia  pewnego cudu.

STOLIK REDAKCYJNY – część wyposażenia Zwisu. Obiekt szczególnego

                                         pożądania w godzinach szczytu i pole „walki” z intruzami.

R

REDAKCJA -  „wpływowe” ciało małej gazetki.

O

OGRÓDEK - wydzielony obszar „obsiany” stolikami , krzesełkami i turystami.

OBSŁUGA - obiekt ruchomy ,w lot odgadujący życzenia stałych

                                                             bywalców (patrz – bywalcy).

W

WIERSZ - "On" ze strony 17, dotyczy upamiętnienia uroczystości złożenia prochów 

Juliusza Słowackiego na Wawelu, w 1927 r. Jeżeli ktoś myślał inaczej, to się pomylił. 

Z

ZŁOTY KLUCZYK - urządzenie gwarantujące wstęp do „świątyni

                                 dumania”. Obiekt westchnień oczekujących

                                 i najczęściej  zawieruszająca się rzecz w Zwisie.

Primaaprilisowa 

encyklopedia 

zwisowa
pod redakcją
Nadredaktora B. K.

fot. W. Morek
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