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Telewizja Wielkanocna

CZAS NA MAJÓWKĘ

 Obraz Edouarda Maneta "Śniadanie na trawie" 

„J
A

J
K

O
” 

2
0
1
9

fo
t:

 H
. 
T
. 
K

a
is

e
r



  2   |  vis a vis | 2019maj   

Andrzej Sikorowski

OKNO NA PLANTY (84)

fot: B. Zimowski 

Urodziłem się nad Irtyszem
Na Syberii zaczęło się wszystko
Pewnie biograf kiedyś napisze
Że niemieckie noszę nazwisko

Przytuliła mnie potem Polska
W jej języku myślę i śpiewam
Ale nagle przyszło się rozstać 
To był piorun z jasnego nieba

A może po prostu jest tak
Że moją ojczyzną świat
I wszędzie mój dom i obczyzna
I na tym polega ojczyzna
Od lat

A może po prostu jest tak
Że moją ojczyzną świat
I żadnych nie trzeba paszportów
By nocą zawinąć do portu
Pod wiatr

Na walizce setki nalepek 
I adresów pękaty notes
A przede mną już tylko jesień
Za plecami ileś tam wiosen

Lecz do losu nie mam urazy
Słowa skargi za nic nie powiem
W końcu umiem kochać i marzyć
A czasami płakać jak człowiek

A może po prostu jest tak
Że moją ojczyzną świat
I wszędzie mój dom i obczyzna
I na tym polega ojczyzna
Od lat

A może to wszystko się śni
I wszędzie otwarte są drzwi
I zawsze przy stole ktoś czeka
I wciąż wypatruje z daleka
Przez łzy

Moja wędrówka

Poniższy tekst napisałem dla Michała Hochmana – artysty 
urodzonego na Syberii, wychowanego w Polsce, a od 1968 
roku obywatela świata. Muzykę do tego wierszyka 
skomponował były klawiszowiec Bajmu, Adam Abramek. 
Gotowa piosenka posłużyła za materiał teledysku, 
kręconego także w naszym Zwisie. Pojawiają się w nim, 
prócz wspomnianego Michała, ludzie różnych ras i kolorów skóry, na dowód, że wszyscy 
bez względu na przekonania, obyczaje, kulturę, oddychamy tym samym powietrzem, pod 
jednym błękitnym niebem. 
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Jan Nowicki

fot. B. Kucharek

TRZY JARZĘBINY

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

Tylko pod darnią                         
Czas się zatrzymał.                  
Wieczny sen zgłuszył           
Zegarów rytm.

Prochom po ojcu                                  
I po dwóch synach,              
Przyszło żyć wiecznie,                 
Bez życia - w nich.

Minęły lata.
W cmentarną ziemię,              
Wrósł korzeniami                
Jarzębin las.

Bo my żyjemy                              
Przez oka mgnienie,                         
A stare drzewa                              
Wciąż mają - czas.

Gdy chcesz zostawić                      
W trzech jarzębinach,                 
Trzy ślady po tym,
Ze było trzech.

Jeden po ojcu,
Dwa po dwóch synach,        
Znajdź skrawek ziemi.    
Odgarnij mech.

Wykop trzy gniazda                    
Dla trzech jarzębin.         
Wiotkim gałązkom         
Przyszłym na świat.

A potem czekaj,                
Dzieciom jarzębin,
Z czasem - jak zwykle -
Przybędzie lat.
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fot. Autora

Nauka zaczęła się z początkiem lutego i to nie w tym budynku. 
„Sobek”, czyli  gimnazjum  Sobieskiego, nas - „Nowodworka” 
odwieczny rywal,  jak Wisła – Cracovii, rycersko udzielił nam 
gościny, oddając do końca roku szkolnego parter swojego 
gmachu. Ten pierwszy rok był wielką, totalną improwizacją i 
dla szkoły i dla nas, uczniów, trzeba go było przebiec go w sześć 
miesięcy, w klasach liczących, nawet po  czterdziestu - wciąż tasujących się chłopaków 
(wtedy szkoły średnie były tylko męskie, albo żeńskie). To była zbieranina typów w różnym 
wieku, rozmaitej proweniencji; byli wśród nas: partyzanci, powstańcy warszawscy, 
emigranci zza Buga, reemigranci z zachodu, przemądrzali uczniowie tajnych „kompletów” i 
niedouczeni, wsiowi prostacy. To nie był uładzony portret klasy z filmu Majewskiego „Mała 
Matura l947”, choć jego klasa była tylko piętro wyżej…  Tego, z zaminowanej zbrojowni, 
jakoś nie spotkałem, okazało się potem, że jego klasa brała udział  w pracach porządkujących 
na Groblach. W pamięci utrwalił się inny chłopak, też w okularach, tyle że ciemnych, w 
wojskowym battledressie. Chodził do sąsiadującej z naszą klasy, w przerwach nie brał 
udziału w naszych, dziecinnych gonitwach po dziedzińcu, był jakiś… zagadkowo inny. 
Dopiero po latach dał się rozpoznać (nic się od szkoły nie zmienił) jako główny bohater filmu 
„Popiół i diament”…

Następną klasę zaczęliśmy już normalnie, we wrześniu, w odremontowanym 
budynku na Groblach. Kiedy na uroczystej inauguracji, dyrektor Lewicki, przejęty zgrozą 
wskazywał malowidło na suficie auli, pokiereszowane salwami z broni automatycznej  
„przez bestialskiego okupanta”, stojący obok mnie Andrzej Noworytko szepnął mi w ucho: - 
Ale dziadek pieprzy, to my z Wackiem pruliśmy z niemieckich empi. – Przypomniałem sobie 
uzbrojonych chłopaków ze szkolnego podwórka w styczniu i rozejrzałem się za moim 
kompanem od min na czołgi. Nie od razu  się odnalazł. 

Dyrektor złożył ofertę uczniom, którzy przez wojnę stracili rok nauki, że jeśli 
znajdzie się odpowiednia liczba ochotników, szkoła uruchomi klasę przyspieszoną – druga z 
trzecią w jednym roku. Zgłosiło się nas ilu trzeba i tak znalazłem się w nowej klasie, wśród 
innych chłopaków. Był między nimi też on – Hipek. Ściślej: „Hipek” z „Rybką”; bo zdążył 
już zakolegować się z nosicielem takiej ksywki. Obaj mieli uzdolnienia plastyczne, na 
wszystkich lekcjach coś potajemnie rysowali, cicho chichotali, potem puszczali produkcje w 
obieg. Takie „śmieszne” niby-komiksy,  pamięć o prawdziwych  sprzed wojny przetrwała - 
nadrabiali ich brak na rynku. Obrazki podpisywali tymi pseudonimami, które tak się 
przyjęły, że nawet do dziś są żywe. Wśród tych z naszej klasy, którzy jeszcze żyją… Też 
miałem uzdolnienia rysunkowe i szybko do nich przylgnąłem, tylko żadne przezwisko nie 
przylgnęło do mnie, a były próby. Dlaczego „Hipek”? Sam wybrał. Była przed wojną taka 
głośna postać w warszawskim światku przestępczym: „Hipek Wariat”, może stąd? Piosenkę 
o nim śpiewa do dziś Stasiek Wielanek. Nasz Hipek wybrał pierwszą połówkę ksywy 
tamtego „Hipka”. Czy na pewno… tylko pierwszą?

fot. archiwum

Stefan Szlachtycz

HIPEK - cz. 2
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Fotograficy, obok „piwniczan”, stanowią 
najbardziej znaczącą część zwisowskiej społeczności. Nasza 
kawiarenka i jej bywalcy są nieustannie obfotografowywani. 
Pozornie może to sprawiać wrażenie jakiejś kompulsywnej 
manifestacji narcyzmu, który ma charakteryzować czas w 
którym żyjemy. Ale nasi fotograficy nie fotografują siebie 
ale innych. Tak się składa, że ci inni często są fotografikami. 
Nie jest to kwestia narcyzmu (nikt nie robi sobie selfie), ale 
statystyki. Nie jest to próba zatrzymania czasu. 
Doszukiwanie się w tych zdjęciach „zamrożonych 
wydarzeń” byłoby błędem. Zastępują one wydarzenia 
stanami rzeczy, przekładają je na sceny. Tak Zwis staje się 
teatrem, a jego bywalcy przygodnymi aktorami.

Impuls narcystyczny schodzi na dalszy plan. Podświadomym motywem jest 
teatralizacja. Usiłujemy przekonać samych siebie, że uczestniczymy w jakimś spektaklu. 
Zdjęcia mają nam dopomóc w rozpoznaniu roli, która została nam w nim przydzielona. 
Znaczenie tych obrazów jest magiczne i polega na odwróceniu linearności codzienności. 
Magia tych obrazów nie polega na tym, że zamierzają coś zmieniać. Magia ma zmienić 
jedynie nasze widzenie. W pierwszym rzędzie odciążyć nasze przebywanie na ziemi i w 
Zwisie od patosu. Mamy zobaczyć siebie nie jako bohaterów ale aktorów w roli bohaterów. 
Dzięki tym zdjęciom uwikłanie naszego istnienia w przymusy codzienności zostaje 
zawieszone. Sam Zwis staje się miejscem magicznej transgresji. Oglądając swoje zdjęcia nie 
doświadczamy przemijania ale leśmianowskiej wieloczasowości, wielości rzeczywistości. 
Efektem jest uwolnienie od pancerza narzuconej tożsamości. W odróżnieniu od Narcyza nie 
rozpoznajemy się w swoim odbiciu, nie zakochujemy się w nim, z wszystkimi tragicznymi 
dla Narcyza konsekwencjami.  Przypominamy sobie, że ja to ktoś inny. I to jest dobre. 

PS: Nie ma w tym krótkim tekście nazwisk. Zwisowskim fotografikom udało się 
dopracować tak indywidualne estetyki, że należałoby o każdym pisać osobno. 

fot. B. Kucharek

Adam Komorowski 

Danuta Gaweł: wystawa malarstwa „Nastroje przedwiośnia”

Galeria Vis á Vis:

Foto Zwis
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fot. B. Kucharek

Jerzy Antkowiak

W latach dziwięćdziesiątych ubiegłego (niestety) wieku 
pisywałem różne felietoniki lekkie, łatwe i przyjemne, żeby 
chociaż poczytać było miło, a dookoła nas roiło się od 
straganów z tandetnymi ciuchami. Te stragany nosiły 
pieszczotliwą nazwę „szczęki pana Józia", czyli takie kufry-
szafy na noc zamykanye, zaś za dnia to lśniąca mozaika 
dzikiej mody, która uwodziła przechodniów miast i 
miasteczek. Salon centralny tego bukietu mód stanowiło 
otoczenie Pałacu Kultury. Odnalazłem ten felieton w numerze starego modowego pisemka 
MODA SKÓRZANA, pod redakcją Bożeny Toeplitz, też oczywiście modelki Mody 
Polskiej. Przeczytałem retro sprzed trzydziestki, moda i modowe rozterki takie same i 
Święto Kobiet w marcu takie samo...
Kotki czy Damy - oto jest pytanie, na które nie ma jednoznacznej odpowiedzi zwłaszcza 
teraz, kiedy moda znowu jest na „zakręcie". Jest zresztą jak zawsze, czyli od lat 
siedemdziesiątych, bowiem wcześniej obowiązywał dyktat. 32 cm od podłogi, to była 
długość Dio-ra, blezery z tweedu z pasmanterią, to była Chanel, kostiumiki w pepitkę kazała 
nosić Nina Ricci. Koniec, kropka! Reszta to była konfekcja, na Zachodzie taka jak trzeba, u 
nas triumfował wtedy płaszczyk z ortalionu...
Teraz jest wszystko modne, a najbardziej „en vogue" jest być nie modnym, ale to tylko 

wysoka szkoła jazdy, że nowobagackim nie polecam bo i 
tak nie pojmą o co chodzi (proszę pamiętać, to tekst z lat 
90-tych ubiegłego stulecia).
W modzie jest i kosmos i stare koronki, tkaniny nowej 
generacji i pikowane waciaki. Galiano u Diora pokazywał 
obłąkanych kloszardów, (to jest prawdziwe szarganie 
świętości), Lagerfeld kostiumy lat 50-tych, Lacroix na 
muślinach i organzach.
Nie sposób wymienić wszystkich „izmów", co zatem 
zrobić aby nosząc ubiory, czy okrycia ze skóry
Oczywiście, że przesadzam, ale mam na myśli wszelkie 
extreme, a te czasem są (nie tylko czasem) wizjonerskie i 
odkurzają zbyt skostniałe patrzenie nie tylko na modę. 
Wiadomo, że wytworne i szykowne potrafią być zawsze 
czernie, ale ile można nosić czernie?
Ciemne brązy (odcień zwany powszechnie przez 
żabojadów „głową Negra"), szarości i antracyty, ciemny 
granat, głęboka czerwień angielska - to kolory nie tylko 
modnych tkanin. Ubiory ze skór, komponowane z 
elementami tkanin, dzianin, szali, chust, nakryć głowy i 
innych dodatków, to co pozwoli właśnie „DAMĄ BYĆ". 
Pod warunkiem, że jest to komponowane z głową, po rys: autora

      DRAPIEŻNE KOTKI 

czy WYTWORNE DAMY?
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prostu dobrze, a nie na klęczkach, bo trendy...
Obecna moda (pamiętajmy 1990-2000) zaczyna się obracać wokół dziwnych, czasem 
dziwacznych, ale jedynych w swoim rodzaju ubiorów z lat 40-tych. To lata specyficzne bo   
w Europie wojna z tragicznym finałem, w Ameryce rozkoszne kino i jeszcze bardziej 
rozkoszna moda w tym kinie. Stroje gwiazd i kapelusze, „stożki i kepi". Drapowane turbany, 
pantofle na koturnach, pończochy z seksownym szwem, fantazyjne nawiązać do którejś z 
fych zwariowanych mód. No i aplikacje z zamszu, 
koronki i ocelotów. No i czy nosić się jak drapieżne 
kocice, czy nosząc się w skórach - damą być!  
Kino lat 40-tych w przewadze czarno-białe 
(kochałem zawsze i kocham nadal kino „noir”).
Przede wszystkim trzeba pamiętać, że skóra coraz 
rzadziej chce przypominać tradycyjną skórę. Ma być 
wszystkim: ceratą, papierem, lakierem, folią, tu 
zachwycała forma. Ogromne watowane ramiona, 
fantazyjne rękawy-olbrzymy, skośne duże kraty,  
torby, torebki i torebeczki, małe serduszka i ogromne 
koperty, woalki i lisy z mordką i ząbkami, a dookoła 
bioder obowiązkowo rozkloszowane baskinki. Ta 
moda, to prawdziwy namiot Wezyra pełen tych 
dziwnych, ale pięknych mód tamtych lat. Był też 
oczywiście (wojna w Europie) styl militarny: trencze, 
prochowce, kurtki kanadyjki i obowiązkowo 
furażerka, ale dopiero na tym tle błyszczały kreacje 
gwiazd ówczesnego kina. Nawet nasze poczciwe 
„Zakazane piosenki" były i nadal są rewią mód, jakich 
już później nigdy nie było. Film „Modelka" z 1944 roku z Ritą Hayworth i z Genem Kelly był 
już kolorowy i tam jest już to wszystko, co teraz wraca do mody - kicz, blichtr, tandeta, ale tak 
słodka, przecież moda nie może być ciągle śmiertelnie poważna, więc pod takimi powrotami 
podpisuję się oburącz. Ale uwaga, jest to moda, którą można się pięknie bawić, ale też można 
się również nieźle wygłupić i ośmieszyć.
Całe to szaleństwo oczywiście dotyczy pań, mody damskiej, bo panowie nosili się wtedy 
słusznie, wszystko było obszerne, dwurzędowe, śmiertelnie poważne. Na tle takiego 
mężczyzny panie wyglądały jak gwiazdy, coraz trudniej o takie tło, a panom jak mi wiadomo 
nie spędzają snu z powiek wybiegi z pokazami mody męskiej, panowie adorują wybiegi z 
damskimi rewiami mód. 

Rektor i Senat Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego
w Łodzi, postanawia nadać tytuł: DOKTORA HONORIS CAUSA, Panu

  Zbigniewowi Jerzemu Antkowiakowi

Łódź, dnia 15 marca 2019 roku

Za zgodą „Głosu Pruszkowa”



8  │ vis a vis | maj   2019

 Droga do raju cz. 22

 Marek Michalak 

fot. B. Kucharek

Droga do raju 

przez hipodrom Ali Baby

Jakiś czas temu Jazz Band Ball Orchestra otrzymała 
propozycję zagrania koncertu z okazji otwarcia nowego 
hipodromu na terenie prywatnej posiadłości w Polsce. Od 
jednego z gości dowiedziałem się, że grupa 40 gości to 
jakby towarzystwo Ali Baby i 40 rozbójników. Spotykają 
się tradycyjnie przy pełni księżyca. Słuchają koncertu. Jest 
obfity catering. Jest naprawdę co wypić. Ba! Takich miejsc na świecie jest mnóstwo, ale te 
nocne spotkania mają niezwykłą historię. Całe towarzystwo wychowywało się w Domu 
Dziecka. Każdy z nich próbował sił jako młody dorosły w różnych zawodach. Nadszedł 
czas, że otworzył się wolny rynek. “Ali Baba” pierwszy złapał “złotą rybkę”. Wpadł na 
pomysł stworzenia sieci sklepów. Potrzebował tylko zaufanych partnerów, by mogło to 
hulać. Udało mu się znaleźć kolegów z Domu Dziecka i każdemu z nich zaproponował 
pomoc przy uruchomieniu firm z których produkty będą dostarczane do tej sieci sklepów. 
Trybiki zaczęły pracować jak w zegarku szwajcarskim. Raj w Polsce!
Ale był tam jeszcze jeden kolega Ali Baby. Został szefem Ochotniczej Straży Pożarnej w 
okolicy. Przy okazji rozpoczęcia budowy hipodromu został nadzorcą budowlanym. 
Zakończyła się budowa, gładko poszło z odbiorem technicznym. Jednak Ali Babie to nie 
wystarczało. Postanowił sprawdzić kolegę z jego sprawności strażackiej. Na środku pola 
hipodromu rozsypał słomę - koło - jakieś 5m średnicy. Na dany mu znak miał otworzyć 
główne wrota, wjechać wozem strażackim na sygnale, uruchomić pompę i ugasić buchającą 
żarem słomę. Sprawnie mu to poszło. Jak już ugasił, ukazała się nam wszystkim gruba, 
czarna płachta, którą coś wybrzuszało. Ali Baba poprosił strażaka by ściągnął tę płachtę. Aż 

nas zassało! 
Naszym oczom ukazał się nowy 
wypasiony Harley Davidson. 
Strażak dostał kluczyki i miał 
sprawdzić, czy odpali. Odpalił. 
Zrobił rundę i podjechał do 
szefa. Ali Baba sięgnął do kie-
szeni, wyjął dowód rejest-
racyjny, dodając z uśmiechem: 
“Jest zarejestrowany na ciebie”. 
Strażak dostał brawa jak my na 
koncercie. Na pewno poczuł się 
jak w raju a my razem z nim.

rys: Z. Raj
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fot: B. Kańska - Bielak

Lesław Pizło

O fotografii - 18

Kot, który mieszka ze mną ma obyczaj włażenia za książki na 
półce i wylegiwania się tam, w ukryciu. Przy okazji zawsze 
jakąś książkę strąci na podłogę. Dziś gdy nie mogłem się 
zdecydować o czym mam napisać kolejny felieton, tak  
właśnie się stało. Dyzio pospieszył z pomocą zrzucając z 
półki świetnie napisaną biografię jednego z naj-
wybitniejszych fotoreporterów XX wieku – Andre 
Friedmanna                                                                                                                                
   Prawdziwe nazwisko może i dobrze brzmiało na Węgrzech gdzie się urodził i dorastał      
w rodzinie żydowskiej, ale nie w szerokim świecie gdzie przyszło mu działać, gdzie  zdobył 
uznanie i sławę. Zatem przybrał inne, brzmiące bardziej światowo, „amerykańsko” i 
przeszedł do historii fotografii i reportażu wojennego jako Robert Capa. Żył krótko, 
zaledwie 41 lat, ale tak intensywnie, że można by obdzielić jego życiorysem kilka osób i 
nadal byłyby to ciekawe, gęste od zdarzeń, historie. A. Kershaw pisząc jego biografię nadał 
jej tytuł „Szampan i Krew” co znakomicie opisuje tą niezwykle barwną postać. 
Zamiłowanie do ryzyka, alkoholu, hazardu i pięknych kobiet odcisnęło się na całym Jego 
życiu. Ojczyste Węgry musiał opuścić, gdyż władzom nie podobały się jego komunistyczne 
sympatie. Przeniósł się do Berlina gdzie rozpoczął studia. Ale piekłoszczyk Adolf  też nie 
przepadał za komunizującymi żydami więc następnym etapem był Paryż i znajomość z H. 
Carter-Bressonem, Gerdą Taro, Chimem, która później zaowocowała założeniem słynnej 
agencji „Magnum”.

Pierwszą wojną Capy, w której brał 
udział, nie z karabinem, tylko z 
nieodłączną Leicą, była wojna 
domowa w Hiszpanii. Zdjęcia 
publikowane przez najpoważniejsze 
magazyny obiegły cały świat, 
przynosząc Mu sławę. Szczególnie 
jedno znane pod tytułem  „Padający 
żołnierz” lub „Śmierć hiszpańskiego 
republikanina” (fot. 1)  Zdjęcie to 
będące przepustką do świata wielkiej 
fotografii, było również przedmiotem 
licznych kontrowersji. Mianowicie 
zarzucano, że nie jest autentyczne, że 

była to inscenizacja. Jak było wie tylko autor, ale ten nie żyje. Zastanówmy się zatem jakie to 
ma znaczenie dla odbiorcy. Pewne jest, że tego rodzaju sytuacje miały miejsce. Więcej niż 
prawdopodobnym jest, że był świadkiem takich zdarzeń. Gdyby z jakichś powodów nie 
udało Mu się tego uwiecznić na błonie i wiernie odtworzył sytuację, sfotografował i 

fot.1
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udostępnił światu, to czy mamy do czynienia z nierzetelnością reporterską ? Rzecz do 
dyskusji. Podobnie ma się rzecz z dziełami sztuki. Bywało, że przez dziesięciolecia ludzie w 
nabożnym skupieniu podziwiali jakiś obraz, a gdy okazywało się, że to kopia, odwracali się 
z niechęcią. Czuli się oszukani i poniżeni, a różnice były niedostrzegalne nawet dla 
ekspertów wyposażonych w cały aparat badawczy. Recepta na dobry reportaż fotograficzny 
jest prosta: trzeba być w odpowiednim miejscu, właściwym czasie, z aparatem 
fotograficznym i  nacisnąć spust migawki w odpowiednim momencie. Niby proste, ale 
jakże trudne.  Mistrzowie gatunku podkreślają jeszcze jedną, chyba najważniejszą rzecz. 
Dobre zdjęcie reporterskie  musi opowiedzieć jakąś historię. I nie jest istotne, czy jest to 
pojedyncza fotografia, czy cykl. Moi cierpliwi czytelnicy na pewno byli wielokrotnie 
zanudzani setkami zdjęć z wczasów, wycieczki, czy jakiejś uroczystości, które były tylko 
mdłą dokumentacją. Nie przekazywały żadnych emocji towarzyszących wydarzeniu. 
   Wróćmy do bohatera niniejszej opowieści. Wybucha wojna światowa. Jest wszędzie gdzie 
się coś dzieje. Towarzyszy Gen. Pattonowi w Afryce, fotografuje rewolucyjne wrzenie       
w Meksyku i wyzwalanie Neapolu. W czerwcu 1944 ląduje na plaży Omaha w pierwszej 
grupie desantu w Normandii. Zbrojny tylko w Contaxa i Rolleiflexa, pod morderczym 
ogniem niemieckim udaje mu się naświetlić kilka rolek filmów. Wysyła je do Anglii celem 
dalszej obróbki a tam niefrasobliwy laborant niszczy je bezpowrotnie. Udało się uratować 
tylko 9 klatek, które prestiżowy „Life” publikuje na okładce i głównym materiale wewnątrz 
numeru. (fot. 2)  Ktoś inny 
pewnie by się załamał, ale nie 
On. Jest w Paryżu podczas 
w y z w o l e n i a ,  w  t r a k c i e  
ofensywy w Ardenach, Lipsku i 
Norymberdze. Amerykanie 
odznaczyl i  Go Medalem 
Wolności właśnie za pracę 
fotoreportera podczas II wojny.
Powojenne lata też nie są 
okresem spokoju i relaksu.   
N a j p i e r w  p r z y g o d a  z  
Hollywood i filmem oraz 
burzliwy, jak zawsze u Niego, 
romans z Ingrid Bergman. 
Rzekomo jego postać zainspirowała A. Hitchcocka przy tworzeniu znakomitego „Okna na 
podwórze”. Podróż ze Steinbeckiem do Związku Radzieckiego mająca zaowocować 
książkowym reportażem  kończy się niepowodzeniem. Sukcesem natomiast okazał się 
trzykrotny pobyt na Bliskim Wschodzie i zbiór reportaży o powstającym państwie 
żydowskim. W tym czasie był też w Polsce dokumentując zrujnowaną Warszawę i obóz 
Auschwitz. Wreszcie „Life” wysłał Go do Indochin na ostatnią, jak się okaże wojnę jego 
życia. Zginął w Wietnamie na minie przeciwpiechotnej 25 maja 1954 roku. Oczywiście z 
nieodłącznym Contaxem w ręce, którym moment wcześniej zrobił ostatnie zdjęcie swojego 
życia - maszerujących żołnierzy.
  Tyle, w olbrzymim skrócie, o tym niezwykłym człowieku i zawodzie, który z 
powodzeniem uprawiał. 

fot. 2
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Andrzej Pacuła

fot. B. Kucharek

POKOLENIE 1954
Pamięci Marka Materny (1955 - 1992)

nie było twarzy tylko cienie
ukryte w mgle mów słów i milczeń
nie było zdarzeń, marzeń, wrażeń,
tylko przeczucie swoich istnień

kto wiedział - wiedzą się nie dzielił
bo myślał że to wszyscy wiedzą 
i kiedy przysiąg tekst się zmienił
przysięgaliśmy obcej ...ziemi z miedzą...

czy z naiwności kłamał Platon
i czy Sokrates był z najszczerszych 
szliśmy na barykady żądz i nie żądz
ze słowem wtórnym wśród słów... pierwszych...

nic nas nie łączy oprócz daty
i doświadczenia ciał zmurszałych 
nic nie wyjaśnia nas ...z rozpaczy
i nie usprawiedliwia... z marzeń...

Mówisz - niech tak będzie między nami; 
a kołysze się zaledwie listek brzozy.
Może go rozkołysał trzmiel w przelocie, 
albo kropla spadającej rosy.

Mówisz - niech tak będzie między nami;
i tylko szczygły podskakują na drodze. 
Chciałbym ciebie poza tą Puszczą usłyszeć, 
wszystko głuszą uschnięte liście.

Mówisz - niech tak będzie między nami: 
i tylko babie lato zasłania cię od pocałunku, 
a na łodydze nadrzecznej rośliny, 
nasze ręce zwyczajnie się spotkały.

Mówisz - niech tak będzie między nami; 
i przybliża się irys do trzciny, 
gdy jaskółka porywa nasze wyznanie 
w słońce... i gdzie tylko ciemny lśni błękit.

Jerzy Piątkowski Siedząc nad rzeczką Drwinką
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Lutowiska-kościół

Kaczeńce

Drzewa umierają stojąc

Wywóz lasu

III Samotna Wyprawa w Bieszczady - kwiecień 2019

fot. B. Kucharek
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fot. B. Kucharek
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Z prac Polskiego Instytutu Genealogii

Znane Zwisowe rody: Zimowscy herbu „Nieczuja”

Ród Zimowskich z dawna w Małej Polszcze siedział – pisze w swoim Herbarzu Niesiecki. 
Stąd się mocno rozrósł na inne ziemie Królestwa Polskiego. Pieczętował się herbem 
Nieczuja, „choć w dawnych leciech różne jego odmiany  tak nazywano: Cielech, Cielepele, 
Ostrzew, Nieczyja, Ni(e)czyj, a nawet Pień i Słup”. W „Herbach Rycerstwa Polskiego..” z 
roku 1584 – Bartosza Paprockiego czytamy, że pierwsza wzmianka o rodzie Zimowskich z 
Zimowa alias Zimnej Wody pochodzi z roku 1396, a pomieszczona jest  w zapiskach Rady 
Stołecznego i Królewskiego Miasta Krakowa, ściślej w suplikach sądowych. Do Rady się 
wtenczas zgłosiła wówczas mieszczka z Florencji Minor v. Krowodrzy - Marianna z 
Pędzichowa, która zgłosiła, że Błażej z Zimowa Zimowski przemieszkiwał u niej całą zimę, 
używając jej kuchni, łoża, a nawet jej samej, za co miał jej zapłacić 10 groszy praskich (z 
czego się nie wywiązał). Z Kroniki Nowokorczyńskiej z kolei wynika, że ówże Błażej miał 
cztery żony, a każdą kolejną młodszą. Z zachowanego pamiętnika Hińczy z Rogowa 
wiadomo, że Błażej był „gładkiego obejścia i lica i że panny za nim wdzięcznym okiem 
łyskały”. Brał udział w bitwie pod Grunwaldem, dzięki łupom tam zdobytym włości swoje 
odrestaurował i powiększył. Przyjaźnił się z dwoma zacnemi rycerzami Maćkiem z 
Bogdańca i Stowejką z rodu Podbipiętów.
Boniecki wymienia Jana Chryzostoma Zimowskiego, który walecznością zasłynął podczas 
szwedzkiego „potopu” (walczył pod pułkownikiem Wołodyjowskim) i Stefana z Zimnej 
Wody Zimowskiego, obu łącząc z herbem Nieczuja. Wspominany Stefan wyjechał w 
połowie XVIII wieku za Ocean. Wspomina znawca amerykańskiej Polonii ks. Farbowany z 
Kalifornii, że Stefan z Zimnej Wody – Steve Zimowski, najsamprzód walczył jako 
kawalerzysta (pod koniec w stopniu pułkownika) w wojnie z Anglikami, a potem był 
założycielem (nawet ponoć właścicielem) miasteczka Winter w stanie Wisconsin w 
hrabstwie Sawyer.  Od niego – jak pisze Wańkowicz w książce o Polakach w USA – wyszedł 
znany dzisiaj w Stanach ród Wintorsky. W połowie XIX wieku jeden z Wintorskich zaczął 
działać jako fotograf, zdjęcia senatorów, a nawet kilku prezydentów USA, wykonane przez 
Johna Wintorsky’ego są do dzisiaj w zbiorach Metropolitan Museum of Art Photography 
(Collection Wintorsky). Nie ma tam natomiast zdjęć słynnego fotografa Toma Kaisera.
W kolekcji Kodaka w Rochester są też zdjęcia syna Johna - B. J. Wintorskiego z kolekcji 
„365 Girls”. Są to zdjęcia nagich dziewcząt (akty) różnych ras, które dopiero za 
prezydentury Clintona mogły być w całości upublicznione. Z rodu Zimowskich pochodzi 
też Bogumił, jeden z pionierów fotografii w Polsce, w końcu wieku XIX. Tenże Bogumił 
(jak czytamy w książce o historii fotografii w Polsce) miast zajmować się swoim majątkiem 
wyjechał do Niemiec, gdzie uczył się sztuki robienia dagerotypów u znanego niemieckiego 
fotografa Thomasa Heinricha Kaizera zum Koeniga. Po powrocie do Polski otworzył znane 
studio fotograficzne Panorama, gdzie powstawały jego znane portrety młodych niewiast, w 
strojach czasem niedbałych. Jak wspomina ówczesny przyjaciel tegoż Bogumiła, Wojciech 
Chryzostom z Morek Morkowski, mistrz miał dwa ulubione zajęcia – ucztowanie oraz 
przebywanie w otoczeniu pięknych niewiast. „Już starszym będąc – pisał wspomniany 
Wojciech – z żadnej z tych przyjemności nie rezygnował. Zapamiętaliśmy jego wysoką 
szczupłą postać, nieco pochyloną, ciekawy był świata, a w nim zwłaszcza pięknych niewiast. 
Opowiadał o nich ze smakiem, tak, jak ze smakiem zajadał potrawy serwowane w pałacu 
Jabłonowskich”. 
Dodajmy jeszcze, że z tej rodziny wywodzi się zmarły niedawno arcybiskup Zygmunt 
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Kronikarz Zbigniew B. z Rogowa

Zimowski oraz Zimouski (Zimowski) Aliaksandr Leanidowicz, szef białoruskiego radia i tv 
(BSTRC), mający zakaz wjazdu do USA i krajów UE. Współcześnie pojawia się wybitny 
artysta – fotograf Bogdan Zimowski, do swojego pradziada podobny zamiłowaniem do 
fotografowania, biesiadowania i obcowania z pięknymi kobietami. Tenże Bogdan jest 
osobnikiem raczej małomównym, jeśli już coś powie, to zazwyczaj smacznie. Jest bowiem 
zwolennikiem zasady wyłożonej przez św. Pawła w Liście do Koryntian: Corrumpt mores 
bonos colloquia mala – Złe rozmowy psują dobre obyczaje.

Kazimierz Ivosse

Pieśń cygańskiego taboru

Z rekomendacją Ignacego Fiuta

Ostatnia noc pod strzechą z gwiazd 
Wszystko co na tej ziemi mamy -
I księżyc jest nasz - ostygły czas 
Kamień włóczęgi co dźwigamy

I pusta przestrzeń nad nią bat 
Gorzkie skrzypienie kół na trakcie -
Obok na koźle mój cygański brat 
I przepowiednia losu na tej karcie

I jeszcze skrzypiec ciche łkanie 
Na wysypisku śmieci - tuż za miastem -
I matek naszych płacz i przeklinanie

Ostatnia pieśń - wolności znak 
Ma dla nas dzisiaj gorzki smak

„Jajko” w Piwnicy pod Baranami:

fot. W. Morek
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Ladislav Volko

Liścik z Bratysławy nr. 56

fot: N. Pazdej

Pogoda wspaniała, Bratysława na Święta Wielkanocne 
względnie pusta. Studenci wyjechali do domu, kto mógł 
pojechał w góry albo do ciepłych krajów. A jednak, ci co 
pozostali w mieście, wybierali z kilku możliwości spędzenia 
czasu, najczęściej wycieczki do bliskich okolic. Naszymi 
ulubionymi miejscami są Železná studnička lub Koliba albo 
Devín. Z centrum miasta, gdzie mieszkamy, 15 – 20 minut 
samochodem do każdego z tych miejsc. Dwa pierwsze z nich, są częściami gór koło naszego 
miasta, a ostatnia – Devin – zbudowany na skale obronny zamek nad dorzeczem rzek 
Dunaja i Morawy. Chociaż czasy największej sławy Železnej studničky już dawno mineły, 
jej historia pozostawiła niezatarty ślad w obrazie życia społecznego Bratysławy. W połowie 
czerwca 1828 roku zbudowano tutaj przepiękny budynek z zapleczem, który otrzymał 
nazwę Kurort Ferdynanda po królu Ferdynandzie V. Gazeta Pressburger Zeitung 
zapraszała do kurortu wszystkich chętnych. Niestety kurortu już od lat 60-tych nie ma a 
zamiast tego jest tylko kiosk, żeby coś zjeść lub wypić. (Są zamiary odbudować kurort...). 
Niedaleko stąd jest wyciąg krzesełkowy na Kolibę. Przed Železnou studničkou jest 
Partizánska lúka, raj dla dzieci i dorosłych, dalej jeziora pełne ryb i kaczek a nawet żółwie 
można tutaj zobaczyć. Koliba jest wspaniała dla turystyki, zimą można pojeżdzić na 
nartach. W dolnej części w czasach socjalizmu zbudowano słowacki Hollywood – Kolibę, 
gdzie produkowane są filmy słowackie. Dzisiaj, co prawda, studia jako budynki istnieją, ale 
wynajmuje je prywatna telewizja. Paľo Bielik, wspaniały przedstawiciel Janosika z 1937 
roku a póżniej reżyser realistycznych filmów, między innymi również Janosika (1962-63), 
którego pomnik stoi przed Kolibą (Bielika i nie Janosika),  zapłakał by nad jej stanem. To 
był jego pomysł, żeby na tym miejscu zbudować małe filmowe miasteczko.  Devin albo 
Zamek Devin mocno się wpisał w historie regionu. Jest zarazem wspaniałym pokazem 
strategji swoich budowniczych od początku budowania posiadłości w tymże miejscu, które 
sięgają do 5000 – 4000 lat przed Chrystusem. Devin był świadkiem przebywania Keltów i 
Rzymian, świadkiem sławy i upadku Wielkich Moraw, jak również naturalną ochroną 
Dewinskiej Bramy, wstępu do Kotliny Karpackiej. Tędy przechodziła droga handlowa tzw. 
Poddunajska, która przecinała znaną Jantarową drogę. Rzymski cesarz Augustus zbudował 
tutaj prowincję rzymską Panónie. Obóz z całym systemem obronnym otrzymał nazwę 
Limes Romanus. W 623 roku stworzył franski kupiec Samo słowiański subjekt polityczny 
(powiedziawszy współczesnym językiem) – Samową rzeszę. Historycy nie są zgodni do 
tego, którędy przekroczyli Dunaj w 863 roku bracia ze Sołunia, Konstanty i Metod, czy tutaj 
pod Devinem, czy koło Komarna. Ruiny zamku Devin za które możemy podziękować 
wojskom cesarza Napoleona, mają elementy gotyku i innych stylów i współcześnie są 
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fot: B. Zimowski

„Jajko” w Vis á Vis:

bardzo odwiedzane jako muzeum. Kult zamku Devin upamiętniła wycieczka Ľudiovíta 
Štúra i jego przyjaciół 24-ego kwietnia 1836 roku. To tutaj przysięgali służyć narodowi 
słowackiemu. W sierpniu 1945 roku z inspiracji znakomitego poety Ladislava 
Novomeského i sekretarza Ministerstwa Spraw Zagranicznych ČSR Vladimira Clementisa – 
Wszesłowiańskie Dni. W latach 50-tych obie te znakomite osobowości siedziały w więzieniu 
za „burżuazyjny nacjonalizm“ a V. Clementisa powieszono. W czasach socjalizmu pod 
zamkiem była zainstalowana dosłownie Żelazna Kurtyna i za jej przekroczenie groziła kara 
śmierci. Między innymi zgineło tutaj również kilku Polaków. Zamek Devin wraz z 
przepiękną naturą, rzekami Morawą i Dunajem i lasem lęgowym ze specyficzną fauną i florą 
przyciągają...proszę wpaść.
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Andrzej Matusiak
MÓJ DAWNY KRAKÓW 

MIASTO, LUDZIE, WYDARZENIA
na starej pocztówce i fotografii 
oraz wspomnieniach”  (80) 

fot: B. Zimowski

Po najazdach tatarskich, zniszczony kościół św. Andrzeja 
Apostoła został na przełomie XIII/XIV wieku rozbudowany 
z zachowaniem romańskiego i obronnego charakteru, przez 
co był zwany Dolnym Zamkiem. Około 1320 roku król 

Władysław Łokietek przekazuje kościół żeńskiemu kontemplacyjnemu zakonowi  Świętej 
Klary czyli Klaryskom i funduje przy nim klasztor do którego zakonnice przenoszą się z 
podkrakowskiej Skały. Natomiast mieszcząca się dotąd w tym kościele kapituła kanoników, 
zostaje przeniesiona do pobliskiego kościoła św. Idziego, który podobno patronował na 
początku kościołowi św. Andrzeja. Klaryski to formalnie żeńskie klauzurowe zgromadzenie 
zakonne II Zakonu franciszkańskiego, powołane w 1211 roku przez św. Klarę i św. 
Franciszka z Asyżu. Klauzura oznacza, że klasztor jest zamknięty dla osób z zewnątrz, a 
zakonnice nie mogą go opuścić. Mówi się, że za klaryską drzwi klasztoru zamykają się dwa 
razy – pierwszy raz gdy po ślubach wstępuje do zakonu i klasztoru, a drugi raz gdy po 
śmierci opuszcza go w trumnie. W Polsce zakon pojawił się w 1245 roku za sprawą 
pierwszej polskiej klaryski bł. Salomei córki księcia Leszka Białego i siostry księcia 
Bolesława Wstydliwego, fundatora 
k lasz toru  w Zawichośc ie  k .  
Sandomierza. Grób bł. Salomei z 
kamienną płytą, znajduje się w 
k r a k o w s k i m  k o ś c i e l e  o . o .  
Franciszkanów. W 1259r. klaryski 
przeniosły się do Skały, a w latach 
1316 – 1320 (różne daty w 
mate r i a łach  ź ród łowych)  do  
Krakowa, gdzie pozostają do dzisiaj.
Do XVIII w. kościół z klasztorem 
kilkakrotnie padał ofiarą pożarów, 
jednak jego bryła w zasadzie 
zachowała swój romański charakter, 
poza dodanymi później barokowymi 
hełmami wież i północnym portalem 
oraz budynkiem kaplicy i krypty, zburzonym zresztą w 1844 r. przy poszerzaniu i 
prostowaniu ul. Grodzkiej. Natomiast znaczne zmiany dotyczą stosunkowo niedużego 
wnętrza kościoła, które zupełnie przebudowano w stylu barokowym z bogatym wystrojem 

 Kościół św. Andrzeja Apostoła 
i klasztor Klarysek  cz.2

 Klasztor Klarysek
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Ach ci poeci. W sercu zawsze maj. Na szczęście przyszedł też dla innych. Czas 
wiosny, optymizmu, kwitnienia… i tęsknoty. Chyba znowu nie uda mi się dotrzeć  
w ukochane Bieszczady o tej porze roku. Mam nadzieję, że mocna zwisowa 
reprezentacja wiosennych bieszczadników podzieli się z nami wrażeniami               
i  zdjęciami  oraz  czosnkiem  niedźwiedzim.  Czego sobie i nam życzę.  AD

w końcu XVII w. i XVIII wieku co 
przedstawiają załączone fotografie. 
Dekoracyjne sztukaterie wykonał 
Baltazar Fontana ,  a  twórcą 
malarskiej polichromii był malarz 
Karol Dankwart, obaj znani głównie 
ze swoich prac w kościele św. Anny. 
Fresk umieszczony w kopule kościoła 
przedstawia Sąd Ostateczny, a na 
sklepieniu w absydzie jest Koronacja 
M a t k i  B o ż e j .  N a t o m i a s t  w  
prezbiterium, freski pokazują 
Apoteozy Św. Klary, bł. Salomei i św. 

                                                                                   

Kościół św.Andrzeja wnętrze 
z freskami.- fot. A.Matusiak

 Kościół św. Andrzeja wnętrze z amboną 
fot. A.Matusiak                                                                             Kingi.  Za twórcę XVIII-wiecznego 

ołtarza z czarnego marmuru z obrazem św. Andrzeja Apostoła i złoconymi posągami 
świętych Piotra i Pawła, uważa się Franciszka Placidiego. Okazała, drewniana złocona 
ambona w kształcie łodzi, nawiązuje do św. Andrzeja 
Apostoła, który jak jego brat św. Piotr, też był 
rybakiem. Siostry Klaryski w swoim skarbcu 
przechowują wielce wartościowe relikwiarze z XIII 
wieku, mozaikowy wizerunek Madonny z przełomu 
XII i XIII wieku, romański graduał czyli księgę z 
liturgicznymi pieśniami oraz iluminowane gotyckie 
księgi i dawne dokumenty. Są tu też najstarsze w 
Polsce figurki jasełkowe z XIV w. ofiarowane przez 
jedną z najwybitniejszych kobiet Europy tamtego 
czasu, siostrę króla Kazimierza Wielkiego, królową 
Elżbietę Łokietkównę, żonę króla Węgier Karola 
Roberta.                      
Z uwagi na klauzurę, Klaryski nie wyrażają zgody na 
udostępnianie pomieszczeń i zbiorów klasztornych 
oraz wstępu tam osobom postronnym. Może i dzięki 
temu, zostało to zachowane, a siostry od Świętej 
Klary trwają tam już 800 lat. 

.
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Zasłyszane lewym uchem, 

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

   W związku z pojawieniem się na naszym rynku mięsa z tzw. „leżaków”
   zrezygnowano ostatecznie z przekształcenia naszej kawiarenki w restaurację
   za co przepraszamy znanego poetę Jacka K., który wyraził chęć stołowania
   się w niej.

  Informujemy także, że podana  w numerze kwietniowym informacja
  jakoby nasz znajomy fotografik L.P.  przepił bruderszaft z Willisem 
  Conoverem i Milesem Davisem niekoniecznie jest prawdziwa.

   „Nocna zmiana jest kobietą”. Czy ktoś z nocnej zmiany może  się
   pokusić o wytłumaczenie nam tego określenia?

   Artyści  z Teatru KTO wygrali przetarg na remont  dachu Sukiennic ?
   To właśnie tam zauważono jego dyrektora opracowującego kosztorys.

   Pomimo trudności rządu z dopięciem budżetu, znany Senator z Krakowa
   zasilił pokaźną kwotą budżet naszego pisemka. Dziękujemy!
   A to lista ostatnich darczyńców: I.P., VaV, I.F., znawca koni pan R., A.Cz., B.K.
   
   Panów Pawła Kozłowskiego i Andrzeja Sikorowskiego przepraszamy za
   błędne podpisy pod ich zdjęciami.

   Pomimo starań nie możemy nadal udostępnić na stronie bistro bieżących
   numerów  naszej gazetki w wersji elektronicznej do czytania i do druku.
   
  Uprasza się wszystkich  bywalców o nie wprowadzanie  zmian w  wystroju
  pomnika Piotra  S., bez zgody jego opiekuna pana Jana. 

  W „Vis a Vis”rozpoczął się sezon  „otwartych drzwi”.

Naszej małej kawiarence  nie zaszkodził nawet „Brexit”. 
Co rusz „nawiedzają” ją większe i mniejsze grupy 
Anglików. Bless you!

Reprezentantem naszego organu w PE został redaktor Z.B., który jako jedyny    
przetłumaczył tekst L.V.  z języka słowackiego na język polski.
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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, Kazimierz Ivosse, Danuta Gaweł.    

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