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Andrzej Sikorowski

OKNO NA PLANTY (93)

fot: B. Zimowski 

Gdybym miał odpowiedzieć na pytanie o największe 
wrażenie z pobytu na Zanzibarze, to po namyśle 
odparłbym: odpływy i przypływy oceanu. Nie wysokie 
tropikalne temperatury, nie roślinność bujna, nie bałagan i 
bieda muzułmańskiej społeczności, nie dzieciaki 
porywające plastikowy worek polskich  „krówek”, które tam zawiozłem (czekam na premię 
za reklamę rodzimego produktu), nie czyhający na łapówkę urzędnicy i szeregowi 
funkcyjni wszelkich instytucji – to wszystko miałem okazję widzieć podczas licznych 
wyjazdów tu i tam. Ale zależne od księżycowych faz, zatem nieregularne ruchy wód 
otaczających wyspę, czynią tam krajobraz ruchomym i całkowicie nieprzewidywalnym. 
Kąpiesz się człeku popołudniową porą w cieplutkiej wodzie tuż pod domem, obok kołyszą 
się leniwie łodzie tubylców – charakterystyczne czółna wydłubane z pnia z bocznymi 
statecznikami, przypominające katamaran, a rano widzisz plażę po horyzont i ludzi 
spacerujących daleko, że ledwo widocznych. Odsłonięte dno pokrywają kępy alg morskich, 
których miejscowi używają do wyrobu kosmetyków, tysiące muszelek różnych kształtów i 
rozmiarów (nie wolno ich z resztą wywozić), a sprzęt do żeglowania stoi bezczynnie, 
stanowiąc surrealistyczny obrazek. Mijają godziny i z głębin nadciąga przypływ by znów 
umożliwić dotykanie zielonkawego żywiołu. To tak jakby Sukiennice znikały na pewną 
część dnia, by wrócić o trudnej do przewidzenia porze. I tylko Zwis trwa na posterunku i 
chwała losowi za to, że mam dokąd wracać. 

W skwarze na Zanzibarze.

Henryk Cebula - GRAFIKI

marzec   2020  | vis a vis │ 3

Chodzę pod leszczynę
Jak kiedyś uczniak,  szczeniak

Chodziłem pod okna tej dziewczyny
Wypatrywać czy się świeci?

Ach może ( i raz jeszcze ) czyta ten bilecik
Com go w szkole wsunął do jej teczki?
O mądrości, wszystkie  skarby świata

Ileż to warte  wobec  tej  „chwili szekspirowskiej” 
- Przyjdzie - nie przyjdzie?

I  znaku – błysku tego  w oknie 
- Wyrwie się?

- Będziemy stać w ciemnościach bramy
Pozwoli trzymać się za rękę

O, zuchwałości niepojęta – dotknę jej ust
Po skarby bardziej  niźli by z księżyca  niedosiężne

Sięgnę?

Leszczyno, czy ty mnie  pamiętasz?
To ja, twój  wierny  adorator

Ze skronią siwą, na skraju życia
Na końcu mego świata

Przychodzę z zapytaniem wciąż do ciebie
A Ty na przekór  chłodów sprzysiężeniu

Najwcześniej z zimy obudzona
 Kołyszesz  do mnie witką zieloną 

I mówisz: - Wiosna będzie!
Niedoczekane, jeszcze jest

Przed nami…

- Choć kształt  miłości  czas  odmienia
Nad kształt doraźny - ponad  rozumy liści i gałęzi

  Bardziej  wszechwładnie trwa
 Ta  od korzeni 

 B e z r o z u m n a   w i a r a 
 - Miłość miłowania… 

Co  przed otchłanią nocy
I przed  ciemnością bramy nas  ochrania.

Leszek

Długosz

Rozmowa na przedwiośniu z leszczyną

fot: Szelęga
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fot. Autora

BIZNES

Jan Nowicki

fot. B. Kucharek

Kiedy rozmowa dotyczy dużych pieniędzy od razu 

nachodzi mnie senność. A bywało ze mną różnie.

Przy ogromnej pracy musiały pojawić się 

znaczne apanaże. Uzyskane w Polsce, z miejsca szły na 

bieżące fanaberie. Te z zagranicy zaś, choć znaczniejsze, 

stawały się koszmarem nie do ogarnięcia. Kiedyś, 

osaczony przez niewyobrażalną czeredę enerdowskich marek, próbowałem temu zapobiec 

przy pomocy bankietów w Inter Hotel Poczdam. A potem zakupów „meissenów”, gitar, 

wędek, akordeonów, skutera.

I nic. Bo wciąż nie ubywało. Sięgnąłem po radę kumpla, co się na tym znał, a ten 

oświadczył, żeby marki zamienić na ruble. Najbardziej stabilną walutę w obozie 

socjalistycznym. Usłuchałem, i już wkrótce otworzyła się dla mnie możliwość nabycia za 

wszystko...roweru z Bydgoszczy. A ponieważ takowy posiadałem, mogłem spokojnie 

odetchnąć, bo już nie musiałem niczym obracać.

Od lat nie zajmuję się pieniędzmi ponieważ uznaję, że to zajęcie dla prawdziwych 

kobiet, a nie rzekomych mężczyzn. Co nie oznacza, że mogę się bez pieniędzy obyć. Jednak 

dwie rzeczy wzbudzają we mnie jednaki lęk - skrajna nędza i nadmierne bogactwo. 

Wchodząc do banku ewentualne napięcie natychmiast bywa u mnie schłodzone przez 

klimatyzację.

Biznes. Już nie kątem, ale przy pełnym otwarciu, czyli gołym okiem ujrzałem       

w pewnym momencie, że moja Polska zmierza w kierunku kapitalizmu. To był czas, kiedy 

wszystko, czego tknąłem, zamieniało się w złoto. Z karatem na mój wymiar, rzecz jasna. 

No... jeśli kapitalizm - myślę sobie - to co za problem, będę kapitalistą. Przecież 

gdzieś tam 60 tysięcy dolarów, z którymi niech ktoś coś zrobi. Ja dam nazwisko, forsę i 

pomysł. Czyli trójcę, od której zależy zbawienie biznesu. Zaczęło się ! 

Niespełna rok później wyciągałem ostatnie 100 złotych z szuflady i udzieliłem 

wywiadu do pisma „Businessman” o najpiękniejszej katastrofie od czasów „Greka Zorby”. 

Na koniec wreszcie, o moim wykładzie w towarzystwie ludzi z branży odzieżowej, 

wygłoszonym na Międzynarodowych Targach Interfashion w łódzkim lokalu Spatifu. 
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Wcześniej - a jakże - wynajęty apartament w Grand Hotelu i koniak Hennessy dla modelek. 

Na tle wielkiego zdjęcia referenta - ma się rozumieć - staję i wygłaszam przed poważnymi 

producentami w towarzystwie żon, co następuje:

- Panowie! Pieniądze to bzdura. Liczy się zapał załogi, jej wykształcenie, przywiązanie do 

firmy - właśnie tworzonej. Toteż wszyscy muszą mieć co najmniej średnie wykształcenie, 

chodzić do teatru, na koncerty i czytać. Najlepiej Dostojewskiego. Kochać polski len i 

bielskie wełny. Gardzić szmirą napływającą z Indii. W tym roku postawimy na beż, kochani! 

Bo taki kolor sugeruje nam Mediolan! Plany i marzenia porwały mnie do tego stopnia, że 

nawet nie zauważyłem, kiedy beż pomylił mi się z zielenią. A sala opustoszała przez to, że 

wszyscy tarzali się ze śmiechu pod stołami. Poza tym jednym, który, jak się po latach 

okazało, uchronił mnie przed skrajnym szaleństwem. Siedział pogrążony w myślach, 

skrytych za rogowymi okularami i nie potrafił oderwać ode mnie oczu. Nie mogłem tego nie 

zauważyć, bo na widza od czasu do czasu się zerka. Gdy skończyłem mój referat, puentując 

go ostatnim łykiem koniaku, gość podszedł do mnie skradaniem i zagadnął nieśmiało, czy 

może mnie odprowadzić do hotelu. - Czemu nie!- odpowiedziałem z wypiekami na twarzy. 

Spytał też, czy może zabrać sobie to wielkie zdjęcie z moim autografem.  Ależ proszę!

W porywistym wietrze szliśmy ulicą Kościuszki, w stronę „Grandki”. Żagiel 

zdjęcia miotał facetem, a ja niezłomny- wciąż przodem. Przed wejściem do hotelu zatrzymał 

się i powiedział:

- Zapomniałem się przedstawić. Nazywam się…, studia handlowe skończyłem w Ameryce, 

prowadzę szereg interesów w całej Europie. Ale nie w tym rzecz. Widziałem pana parę razy 

na scenie Starego Teatru w Krakowie i mam do pana prośbę. Niech pan ucieka! Dlatego, że...

Tu nie dokończył, bo zerwał się wiatr, co środkiem Piotrkowskiej porwał go niczym Anioła 

Przestrogi  razem  z  moim  żałosnym  zdjęciem - niedoszłego  biznesmena. 

Minęły lata, dużo ich. A ja ciągle nie umiem o tym opowiedzieć. Nie potrafię też 

zdobyć się na wstyd. Było tak, jak być powinno. I tyle.

Wiosna ach to ty… I wszystko lepiej wygląda. Żal będzie tylko nie widzieć mojej 

zimowej czeredki przy karmnikach: trzech gatunków sikorek, gili, trznadli, zięb, 

raniuszków, grubodziobów, kowalików, dzięciołów. Tak koło pięćdziesięciu sztuk 

naraz w promieniu metra od stołówki. I nikt się nie kłócił i nie przeganiał. Aż dziw, 

biorąc pod uwagę doświadczenia z naszej kawiarenki.  AD
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fot. B. Kucharek

Jerzy Antkowiak

Cóż to zjawisko znaczy. I kto takie tytuły, hasła, bon-moty, a 
może uchowaj Bóg jakiś upiorne przepowiednie wymyśla. 
Może COCO CHANEL, wymyśliła i podarowała światu 
„małą czarną”, sukienkę skromną jak mnisi kaftanik, 
jednak, co by się o tym przyodziewku nie mówiło, została 
suknią wszechczasów. Coś mnie jednak niepokoi, bo chanelowska mała czarna i owszem, 
pożyteczna od stu lat w garderobie pań, „którym nie jest wszystko jedno”, a tak naprawdę to 
żadna znowu ekstrawagancja. Kto mi to powiedział gdzie ja to sobie zapisałem? Czy 
zapisałem?
Zapewne na karteczce, którą natychmiast zgubiłem, kto mnie zna wie, że gubię wszystko, 
głównie laski, okulary i karteluszki. Grzebię w morzu różnych papierzysków, znajdując 
oczywiście zawsze to, czego szukałem onegdaj, teraz to już jestem „Orlando furioso”, a jak 
jestem furioso, to znajduję. I znalazłem, z n a l a z ł e m, ale będzie niestety wstyd, bo 
wszystko, bo wszystko mi się w starym (nie bójmy się prawdy) łbie wymieszało.
Nie Chanel, nie taki tekst, nie taki autor, same nieprawdy, zupełnie jak w polityce a ta jest 
brutalna, zaś mała czarna jest delikatna…. Tekst jest następujący i taki miał być tytuł tego 
felietonu, ale się wzięło i wykopyrtnęło.
M A Ł A  C Z A R N A  E K S C Y T A C J A – powiedziała nie Coco Chanel, tylko mój 
siedmioletni wnuczek Julianek do mamy Agnieszki, mierząc w jakimś sportowym 
magazynie czarną sportową bluzę. W lustrze zobaczył małą czarną ekscytację i po prostu 
powiedział to, co zobaczył. A dziadek jak to dziadek, usłyszał, się zachwycił, zapisał na 
kartce, potem zgubił, następnie zapomniał, ekscytacje (przyznać trzeba, że dość rzadko 
używane) poplątał z fascynacją i w końcu zapomniawszy wszystko, a czas pili, Redaktor 
czeka, furie szaleją, wysmarował, co widać jak na obrazku w dzisiejszym tytule felietonu
– te nieszczęsne ekstrawagancje. Ja wiem, że może się Państwu, Drodzy Czytelnicy co nieco 
język wyłamać, EKSTRA, EKSCY, czy FASCY, to nie są słodkie, żeby nie powiedzieć 
„czułe słówka” przy śniadanku, ale takie karambole słowne zdarzają, jeśli nawet to i owo 
mimo wieku słusznego, jako tako prosperuję. Kiedyś przed laty pamiętam, że Basia Hoff, 
już nie w PRZEKROJU, krakowskim cudzie, lecz w warszawskich SZPILKACH miała taką 
rubrykę, nie pomnę już czy tylko o modzie p.t. Cierpienia Starej Werterowej i cierpiała jak to 
Basia dowcipnie. Jak będą mnie prześladowały takie wpadki, to poproszę Naczelnego 
naszej gazetki o mały nadtytułek „cierpienia m o c n o starego itd.” i tu pieszczotliwie słowo 
stary będzie na tak zwanym miejscu i mam nadzieję, że nie popełnię dzięki temu plagiatu.
W całej tej komedii pomyłek, zachęcany tym pięknym tekścikiem Julianka chciałem 
naprawdę napisać, po raz zapewne tysięczny, coś o małej czarnej i też ją gdzieś niestety 
pogubiłem. Żeby to wszystko diabli….
Tą przysłowiowa MAŁĄ CZARNĄ zaczęła mnie drążyć i mówiąc górnolotnie namawiać 
do zajęcia stanowiska, kiedy zobaczyłem Grażynę Torbicką prowadzącą Galę Paszportów 

MAŁA CZARNA EKSTRAWAGANCJA
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Pol i tyki  w pięknej ,  wieczorowej  
PŁASZCZOWEJ SUKNI.
Nie była ona ani mała, ani czarna, a wprost 
przeciwnie była długa, błyszcząca i 
kolorowa, klapy i kołnierze jak trzeba, 
dwurzędowa, zapięta na guziki, po prostu 
klasyka w najczystszej formie, a Pani 
Grażyna wyglądała w niej i wiem, że czuła 
się również jak BOGINI. Mało, kto potrafi i 
mało kto ma na to ochotę, aby się 
delektować taką klasyką, a wiem co piszę, 
lansowałem te płaszczowe suknie w Modzie 
Polskiej, szło jak po grudzie, nie należały 
„do ulubionych” działu handlowego, nie 
były przedmiotem westchnień wielu gwiazd 
i klientek Mody Polskiej. Pani Grażyno, 
otworzyła mi Pani małą czarną i dużą 
kolorową piękną i w tej wersji przyjazną 
Puszkę Pandory Wspomnień. Zwariowane 
mody bywają piękne i inspirujące pod 
warunkiem, że szaleństwo z tym związane, 
jakaś logika, ale i żywioł nie wymkną się 
spod kontroli.
Wtedy mamy rewię nikomu niepotrzebnych 
przysłowiowych kapeluszy z rękawami. 
Nie śledzę wnikliwie, zawzięcie i z uporem 
pasjonata nowych mód, w starych modach 
ciągle  widzę  dużo  jeszcze  nieodkrytego 
piękna, ale słyszę takie pomruki, że zdolni, znani, jeszcze młodzi młodością wieku 
dojrzałego dojrzewają do rozkochania siebie i swoich klientów w nowej, nowoczesnej i oby 
pięknej i kiedy trzeba z rozmachem klasyce. Jeśli tak jest naprawdę to WIELKIE BRAWA!

P. S.
Tak mi mój wnuczek Julianek namieszał w głowie tymi „ekscy” w różnych odmianach, że 
zacząłem felieton tak, a było to w połowie stycznia, potem się to narobiło, teraz, kiedy 
felieton gotowy wynurzyło się z papierzysków: MAŁA CZARNA FASCYNACJA (to 
tytuł).
Suknia, Sukienka, Sukieneczka, Sukienczyna, Sukmana, Sukiennice, jeśli dalej
pójdziemy tym tropem to wylądujemy w ZWISIE, następnie u SMOKA, czyli na
WAWELU. Pozdrawiam VIS A VIS, Kraków Rynek Gł.
To początek, potem naturalnie miało być o tej nieszczęsnej „małej czarnej”.

Rysunek pochodzi z książki p.t. ANTKOWIAK 
Niegrzeczny chłopiec polskiej mody.

Wydawnictwo Bukowy Las.

Za zgodą „Głosu Pruszkowa”
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Zbigniew Bajka

fot. B. Kucharek

       ...tak ulotne, jak motyle. Tak  jest, bo tak śpiewa  
Zenek, najbardziej popularny piosenkarz w PL, bohater 
filmu (o nim), który wszedł na ekrany w lutym 2020 
roku. Przepraszam, za trzykrotne TAK. Fragment tej 
piosenki usłyszałem w samochodowym radiu, kiedy 
mijałem podkrakowskie lotnisko w Pobiedniku. I to 
słowo TAK, mimo ulotności chwil,  mam zakodowane 
w pamięci jako wielki biały napis i to właśnie z okolic 

Pobiednika. Wiele razy, kiedy jechałem, do Krakowa, z rodzinnych stron na skraju 
Kielecczyzny, widziałem napis  TRZY RAZY TAK, wymalowany farbą, a może wapnem 
na pewnej stodole w CLE. Wsi o tej nazwie sporo, ale ta, kilka chałup licząca wieś CŁO, 
która w skład Krakowa weszła w latach 70. ub wieku, dzisiaj jest częścią XVIII Dzielnicy 
Krakowa, a kiedyś była graniczną wsią między – najpierw – Królestwem Polskim 
(Kongresowym) a Rzeczpospolitą Krakowską, a od połowy  XIX wieku – między 
Cesarstwem Rosyjskim i Cesarstwem Austro -Węgier. Może zresztą ta stodoła była nie       
w Cle, a w położonym za małym potokiem Pobiedniku Wielkim (już w innym imperium). 
Jak mawiał pewien włościanin z Pobiednika – jak szczałem z wiatrem od nas, to leciało do 
Franciszka Józefa. 
Jeśli Czytelnik tych słów (piszę z dużej litery, a więc z szacunkiem) uda się z Krakowa 
traktem na Sandomierz i pojedzie kilka kilometrów, remontowaną i poszerzaną trasą od 
Nowej Huty, kiedy minie skręty na Ruszczę i Przylasek Rusiecki, na Wyciąże i Wolicę (to 
wszystko XVIII Dzielnica Krakowa), dojedzie wreszcie do skrzyżowania z drogą na 
Niepołomice (w prawo). Nieco ponad 50 metrów dalej w dolince jest malutka strużka – 
Potok Kościelnicki. To tu właśnie był punkt kontroli granicznej i celnej. Rosjanie myśleli, że 
będą tu na zawsze, stąd pod koniec XIX wieku nad Potokiem, w Pobiedniku Wielkim 
wybudowali folwark Komora (rozebrano go w latach 70. ub wieku). Bardziej znana była 
Komora w Michałowicach (na trakcie z Krakowa do Kielc), ale to od Pobiednika zaczynała 
się bardzo długa granica dwóch cesarstw pilnowana – jak pamiętał mój ojciec z czasów 
przed I wojną światową – przez konnych Kozaków od strony rosyjskiej i – również konnych 
– landwerzystów – od strony austro-węgierskiej. To była granica wielkiego szmuglu – ludzi 
i towarów, książek, pieniędzy na powstania i powstańców. Na odcinku od Pobiednika aż do 
Nowego Korczyna strażników granicznych był prawie pułk, oficerowie mieszkali tu z 
rodzinami, a dla ich potrzeb religijnych wybudowano cerkiew w Nowym Brzesku.
Po uzyskaniu niepodległości przez Polskę, w latach 30. ubiegłego wieku stworzono            
w Pobiedniku lotnisko, było zapasowym w stosunku do lotniska w Rakowicach, w 1939 
roku stacjonowały tu dwie eskadry myśliwskie. W 1952 roku stało się lotniskiem 
szybowcowym Aeroklubu Krakowskiego, na którym wykształciło się wiele szybowników - 
mistrzów kraju i świata. Wcześniej – od 1946 roku -  szybownicy ćwiczyli na 

Życie to są chwile, chwile… 
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przedwojennym prywatnym lotnisku ks. Radziwiłla w Balicach, wykorzystując 
poniemiecki hangar, potem (od 1949 r.) na lotnisku na Pasterniku.  Wspominam – jako 
uczestnik szkoleń w Pobiedniku – loty nad Puszczą Niepołomicką, stare samoloty 
wyciągające szybowce w niebo,  wspominam wieżę spadochronową w Nowej Hucie…Ech 
łza się w oku zakręciła. A wszystko to, dlatego, że kiedy mijałem lotnisko w Pobiedniku,     
w radiu usłyszałem Zenka Martyniuka. Stodoły z napisem TRZY RAZY TAK już od dawna 
nie ma. Napis ten pochodził z czasów słynnego Referendum z 1946 roku i tkwił na jej 
wrotach do początków lat 70. ub. wieku. 
Po kilkunastu sekundach byłem już po drugiej stronie Potoku Kościelnickiego, i wiedziałem 
już, że jestem w Rzeczpospolitej Krakowskiej, bo drogi rozkopane, objazdy itp. Trawka 
zielona, choć to luty, ale bardziej wiosennie niż zimowo, a ja – podobnie jak Zenek – „bardzo 
lubię wiosnę, jasną i radosną” i czekam na jej przyjście. Na razie jeszcze jest luty, ale           
w końcu tego miesiąca mamy kolejną rocznicę urodzin naszego VisAVis (czterdziestą 
drugą), o czym jako samozwańczy kronikarz pubu przypominam.

PS. Wiosna – „jasna i radosna” – chyba blisko, bo kwitną przebiśniegi, a na Kleparzu 
sprzedają bazie.

Poza ZVIS’em:
Koncert Jubileuszowy Andrzeja Sikorowskiego z Zespołem, 

odbędzie się  dnia 22 marca 2020 r. w Centrum Kongresowym ICE 
w Krakowie
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Nowej krakowskiej legendy pomnik psa Dżoka, 
Który warował w miejscu śmierci swego pana 
Jedenaście miesięcy od wieczora do rana. 
Niedaleko legendarnego wawelskiego smoka 
Na Rondzie Grunwaldzkim w zimnie, spiekocie, 
Oczekiwał, bo na pewno sygnał pogotowia karetki 
Odwiezie pana, którego zapachu i sylwetki 
Nie zapomniał i czekał na deszczu i w błocie.
Wreszcie dał się przekonać starszej pani.
Że jego pan nie wróci, ani ani...
Już go nie pogłaszcze, nie ulży w kłopocie.
I poszedł za panią do nowego domu,
Lecz pierwszej miłości nie oddał już nikomu.
Śmierć pani nie widząc dalszego życia ciągu, 
Zdrętwiały, zagubiony w swej psiej męce 
Nie poszedł więcej w żadne obce ręce.
Wybrał śmierć pod kołami pociąggu...

Bronisław Chromy
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Wieści ze Zwisu i  okolic zasłyszane przez 
Nadredaktora  B. K.

Zasłyszane lewym uchem, 

     czyli kronika towarzyska:

                                                 Wykaz ciekawszych dni w m-cu marcu:
                                                       3 marca  - Dzień miodu w uszach
                                                       5 marca  - Dzień Teściowej
                                                       12 marca – Światowy Dzień Drzemki w  Pracy
                                                       16 marca – Dzień Przemytnika
                                                       28 marca – Dzień Masturbacji

   
    Zbigniew P. zapoczątkował zimowe odloty z krakowskiego Rynku. Gniazdko czeka na 
Twój powrót.
    
Zazdrościmy zvisowcom wygrzewającym swe kości w Hurghadzie i Zanzibarze.
    Jest to zazdrość bezinteresowna.
    
   Z kolei nie zazdrościmy chory kolegom (W.J i A.Z.). Życzymy szybkiego powrotu do 
zdrowia. Myślimy o Was!
 
    Informujemy , że zvisowy bywalec, herszt grupy „Lilla Weneda” zyskał kolejny
przydomek: „Odarpi syn Egigwy”
    
   W dniu 12 lutego koło godz.14.00 przemknął obok Zvisu znany kompozytor piwniczny
 J.K.P. Natomiast 13 lutego swą obecnością zaszczycili Zvis artyści Piwnicy  Z.Raj, 
Z.Preisner i ponownie J.K.P.
    
    Fanom  „Vis a Vis” z Przasnysza dziękujemy za wsparcie (100)! Wsparli nas też: 
kompozytor ZP(200), hodowca pan R.(20), nadred BK(50). Jeszcze raz  wyrazy 
wdzięczności.
    
   Przy pomocy znanego medioznawcy Zbigniewa B. została wreszcie rozwiązana  
zagadka słowa „pantałyk”. Ciekawskich zachęcamy do poszperania w encyklopediach

   Do  „Ucha „ dotarła wiadomość o kolejnej aferze jaka miała miejsce w naszej uroczej
  kawiarence. Z braku szczegółów jedynie odnotowujemy , że takowy fakt miał miejsce.
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Andrzej Pacuła

tej wiosny życzył mędrzec Tuwim
tłumom z przedmieścia - oszalałym 
inteligentom postępowym - znawcom win
czosnku Giotta metrum i La Scali...

i ten wyrobnik muz  - znudzony
powabem dam w lód Peterburku
odkrył że wiosnę Napolionów
Telimen dawno miała w biurku

i pan płochliwy - Iwaszkiewicz 
pisarz tak mądry - że nieznany
pisał o wiośnie rymem prostym

nie bał się rymów - bał się dziewic
a Bruno Schulz miał wiosnę za nic
i na Drohobycz siał cynamon...

Wzbiera we mnie 
Poczucie przynależności 
Wspaniała rzecz 
Ta nieliczna grupa społeczna 
Nie wadzi mi niski status 
Co zaś tyczy się reszty 
Normy i zasady współżycia 
Sam sobie napiszę 
W tej wolnej części karteczki 
Nazwy nie pamiętam

Bękart chaosu 
Poczęty in vitro 
Przez ściganych z urzędu 
Nieznanych sprawców 
Uczeni śledczy 
Odkryli właśnie 
Położone bardzo wysoko 
Miejsce poczęcia 
Uczestnicy wyprawy badawczej 
Poszukują wolnych terminów 
Trudna sprawa 
Bowiem harmonogramy 
Ustala się na szczeblu najwyższym 
Dla każdego z osobna 
Wedle nieznanych nikomu kryteriów

Andrzej 

Banaś
MARGINESŁAD

Podbiał zakwita 
Aby zwiędnąć 
Chociaż się cieszę 
Muszę westchnąć

Wróć
Proszą stare kalendarze

Gdzież wrócę?

W zapuszczonych ogrodach 
Szalejący starcy 
Rwą włosy 
Z posiwiałych bród 
Przyzywając minione kochanki

Gdzież wrócę?

Ja który 
Mijam 
Ten którego 
Nie ma

Sonecik wiosenny

STARE KALENDARZE Andrzej 

Warzecha

Co roku 
Z ziemi 
Dumnie wstaje 
Żonkil 
Stokrotka 
Polny chwast

Nam 
Obiecano 
Tylko raz

ŻONKIL

WIOSENNA PARANOJA

fot. B. Kucharek fot. B. Kucharek

fot. B. Kucharek
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fot: B. Kańska - Bielak

Lesław Pizło

Obyczaje i zwyczaje - cz. 5

   W poprzednim felietonie roztoczyłem przed p. 
Nadredaktorem ponurą perspektywę. Mianowicie, że jeżeli 
nie dopilnuje należycie treści gazetki będącej pod Jego 
nadzorem i opieką, to może wylądować „Pod telegrafem” 
lub być zmuszonym do dawania satysfakcji w polu. Otóż 
uspokajam wszystkich kolegów i miłośników naszego 
zacnego Nadredaktora.  Nic Mu nie grozi. Po pierwsze, pewien jestem, że autorzy tekstów 
są ludźmi kulturalnymi i do wygłaszania niestosownych opinii się nie posuną. Zatem  nikt 
nie poczuje się obrażony pomimo, że obrażalskich przybywa w zastraszającym tempie.   
Na szczęście są to w swojej masie ludzie niehonorowi. Przynajmniej wg. Boziewicza.      
Po wtóre, areszt „Pod telegrafem” nie istnieje, a do pozostałych, które funkcjonują, jest 
podobno kolejka dużo poważniejszych klientów, oceniana na wiele lat.  Po trzecie 
wreszcie, nasz nieoceniony Boziewicz  mówi w art.48, że po 60-tce nie musi się dawać 
satysfakcji z bronią w ręku. A zatem zarówno redakcja jak i ogromna większość piszących 
jest bezpieczna. Ale na liście niezdolnych do dawania satysfakcji są jeszcze dwie pozycje, 
nad którymi się głębiej zastanowiłem. Otóż małoletni też nie mogą ! W kolejnym artykule 
sprawa jest wyjaśniona. W określonych wypadkach można poczekać aż gówniarz skończy 
18 lat i wówczas próbować go zastrzelić czy też usiec w majestacie Kodeksu Honorowego. 
Moje wątpliwości budzą dwie możliwe sytuacje. Albo smarkacz obraził kogoś i wówczas 
prawny opiekun przekładał małoletniego przez kolano, sprał zadek i było po sprawie, albo 
podobnym sposobem ów zostawał pouczony o tym, że dzieci i ryby głosu nie mają i obrażać 
się może, ale dopiero jak dorośnie. Drugi przepis jest chyba jedynym  rozsądnym w tym 
pełnym absurdów dziełku,  mówi bowiem, że dłużnik nie spłaciwszy ciążących na nim 
powinności  nie może dawać satysfakcji. Jakież to mądre ! Jasne, że od nieboszczyka 
żadnych pieniędzy się nie odzyska.                                     
 W ogóle trzeba pamiętać, że pojedynki na broń palną były raczej obrzędem mającym na 
celu wyjście z twarzą z kłopotliwej sytuacji niż próbą zrobienia adwersarzowi krzywdy. 
Pistolety pojedynkowe były bronią gładkolufową z natury swojej niecelną, zaś sekundanci   
ładując je, bardziej dbali o to by kula z hukiem opuściła lufę, niż żeby doleciała do celu i 
zrobiła komuś krzywdę . Liczył się spektakl z całym towarzyszącym mu ceremoniałem.  
Przypomnijmy sobie chociażby pojedynek Wokulskiego z baronem Krzeszowskim, gdzie 
ten ostatni stracił ząb w starciu na pistolety. 
Na koniec krótko o wspominanym areszcie „Pod telegrafem”, gdyż młodsi i zamiejscowi 
mogą nie wiedzieć o czym mowa. 
   Otóż przy ul. Kanoniczej u stóp wawelskiego wzgórza znajduje się pałac Górków. W tej 
rezydencji ulokowana była pierwsza w Krakowie stacja telegraficzna. Stąd nazwa, która 
przetrwała patronując późniejszym użytkownikom, najpierw koszarom c.k. artylerii, 
następnie aresztowi miejskiemu, którego specjalnym oddziałem był areszt, czy też „stacya 
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szupasowa”. Za czasów panowania  Najjaśniejszego Pana Franciszka Józefa I 
włóczęgostwo, nie było tolerowane. Przyłapanych osadzano w owym przybytku i 
odstawiano  „szupasem”, lub jak 
mówiono w Krakowie ciupasem, 
najbliższym transportem, pod strażą, do 
miejsca stałego pobytu lub urodzenia. 
Władze były dosyć łaskawe dla tych 
niebieskich ptaków, gdyż wyposażano ich 
na podróż w koszulę, kaftan, portki i 
czapkę lub kapelusz. Jedno z takich 
zdarzeń upamiętnia pamiątkowa tablica 
informująca o tym, że       w 1903 r. 
pensjonariuszem owego aresztu był sam 
Jarosław Haszek. Jego pobyt w tym 
przybytku nie był całkiem bezowocny, 
gdyż wieść gminna niesie (a niektóre 
podręczniki literatury potwierdzają), że 
poznał tam niejakiego Władysława 
Durdzielskiego, łazika i handlarza 
kradzionymi psami. Ta postać zapłodniła 
wyobraźnię pisarza i tak powstał Józef 
Szwejk, bohater jego wspaniałej epopei. 
   Na tym zakończę pastwienie się nad p. 
Boziewiczem i zbiorem jego absurdalnie 
brzmiących dziś przepisów, które nasi dziadkowie traktowali ze śmiertelną powagą, a my 
przyjmujemy z uśmiechem politowania. Ale pamiętajmy, że honor, w obronie którego 
toczono opisane boje, staje się obecnie pojęciem zupełnie abstrakcyjnym. Szczególnie w 
ustach wielu, tak często się doń odwołujących. A dobrze by było, gdyby mieli oni poczucie 
honoru  silnie zakorzenione,  nie pozwalające na kłamstwa, oszustwa i inne bezeceństwa, 
których lista jest tak długa, że nie będę wymieniał. Życie może było by ładniejsze.    

fot. Autora

Poza ZVIS’em:

Dnia 24 lutego br. w Klubie Dziennikarzy „Pod Gruszką”, odbyło się 
kolejne spotkanie z cyklu „Bajka o...” dotyczące „przypolakowanych”, 
czyli obcokrajowców, którzy jako kraj zamieszkania wybrali Polskę, 
i uzyskali polskie obywatelstwo.

Są to m. in:  Safia Rabati-Roczniak z Afganistanu
                  Brian Scott z Gujany
                  Ziyad Raoof z Kurdystanu

Spotkanie prowadził tradycyjnie już, red. Zbigniew Bajka
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 Droga do raju cz. 31

 Marek Michalak 

fot. B. Kucharek

     O Szwajcarii wspominałem wcześniej. Udział            
w festiwalu jazzowym w Zurychu i zdobycie drugiej 
nagrody przez Old Metropolitan Band stworzyło 
zespołowi nowe możliwości grania w tym pięknym kraju. 
Zaczęliśmy się częściej pojawiać w różnych miastach z 
koncertami. Między innymi trafiło nam się granie przez tydzień  w klubie jazzowym          
w Basel. Klub miał stałych bywalców w postaci hippisów na motorach. Zawsze rano           
w rządku przed wejściem parkowali swoje maszyny. W klubie mieli swój kąt  skąd można 
było obserwować czy jest przy barze jakaś szansa do wyrwania do tańca.
Młodzi świetnie się bawili przy naszej swingowej muzyce. Jeden wieczór utkwił mi 
szczególnie w pamięci. Akurat grali „Karawanę” z repertuaru Diuka Ellingtona - mocny 
rytm. Parkiet zaczął się wypełniać tańczącymi niekoniecznie parami.
Nagle zwrócił moją uwagę „duet” dwóch przystojnych facetów. Jakby jakiś magnes zaczął 
ich przyciągać do siebie.

Delikatne pląsy i pieszczotliwe  dotykanie zacząło ich 
rozgrzewać. Poszło. Zero hamulców. Zaczęło się 
rozpinanie guzików przy koszulach. Zdzieranie rozpiętych 
koszul wciąż tańcząc wokół siebie. Nie zauważyli nawet, 
że reszta tańczących zatrzymała się by obserwować 
zaistniałą sytuację. Niestety to co tak interesująco zaczęło 
się rozwijać przerwał brutalnie wykidajło. Dopadł jednego 
z gorącej pary. Bardzo sprawnie jedną ręką chwycił gościa 
za kucyk spiętych włosów drugą za pasek za pasek z tyłu 
spodni i szybkim krokiem, trzymając go horyzontalnie 
zbliżył się do drzwi wahadłowych - jak w saloonie 
westernowym wyrzucił go na zewnątrz. Sekundę później 
wszyscy usłyszeliśmy charakterystyczny dźwięk 
obijającego się metalu o metal i wrzask . Wylatujący gość 
wpadł prosto na rzędy motorów.
Po koszulę już nie wrócił, tym bardzie że zaraz za nim     
wyskoczyli właściciele motorów. Drugi z pary korzystając   

                                                   z bałaganu uciekł tylnim wyjściem.

Szkoda, że wykidajło zepsuł nam próbę zobaczenia szybkiego dotarcia do raju

Droga do raju......

niekoniecznie każdemu po drodze

Chwila na chłodny łyk 
z pianką
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Ladislav Volko

Liścik z Bratysławy nr. 65

fot: N. Pazdej

Nie bywa zwyczajem żeby w instytucjach repezentujących 

kulturę i społeczeństwo danego kraju w innym,  realizowano 

program w soboty lub niedziele. Instytut Polski w 

Bratysławie tak czyni, bo ma swojich bywalców, 

wytrawnych melomanów. Tym razem powitał swoją publiczność na wspaniałm recitału 

młodziutkiego Piotra Alexewicza (2000), który zagrał utwory Fryderyka Chopina. Talent 

bezmierny i sala wypełniona po brzegi, oklaskami dała znać swoje zadowolenie. Wspaniały 

młody artysta jest laureatem kilku znaczących międzynarodowych konkursów jak Fontyys 

Hoogschool w Tilburgu w Holandii, konkurs im. Arthura Rubinsteina w Düsseldorfie, Ville 

de Gagny we Francji, gdzie otrzymał Grand Prix. Jeszcze na pewno o nim usłyszymy. 

Sfotografowałem się z młodym pianistą i jak będzie sławny, będę się chwalił swoim 

prawnukom. Instytut Polski od zawsze robił w Bratysławie dobrą robotę a w tym roku, 

kończy 70 lat. Tym razem pod kierownictwem Jacka Gajewskiego, który wraz z zespołem 

prezentuje kulturę i społeczeństwo polskie nie tylko w bratysławskiej siedzibie ale w całej 

Słowacji. Współpracuje z kulturalnymi, naukowymi i społecznymi instytucjami, często 

urządza dyskusje i spotkania z interesującymi osobowościami z obu stron Tatr. Czytelnia i 

biblioteka jest nieodłączną częścią Polskiego Instytutu. Specjalnością zakładu jest półka 

przed wejściem do czytelni gdzie się znajdują przeważnie polskie książki podarowane 

przez ludzi. Często tam znajduję rarytasy. Właśnie w przerwie koncertu znalazłem książki 

dwóch wspaniałych socjologów: Marcina Czerwińskiego (1924 – 2001) System książki 

(1976) i Jana Strzeleckiego (1919 – 1988) Socjalizmu model liryczny (1989). Obie pracę są 

nadal inspirujące, i może bardziej w naszych czasach jak w czasach kiedy powstały. 70 lat to 

wiek dojrzałego człowieka, który już swoje wie i dużo pamięta. Instytucja taka jak Instytut 

Polski ma za sobą wspaniałą przeszłość którą trzeba by było upamiętnić w postaci 

publikacji. Dopiero wtedy sobie uświadomimy jaką mają wartość tego typu placówki, kto 

tutaj przebywał, jakie wspaniałe programy mogliśmy zobaczyć, które nieraz służyły jako 

inspiracja dla kultury i społeczeństwa słowackiego. I takich placówek ma Polska 25, jeżeli 

się nie mylę. Republika Słowacka ma osiem. Sam jedną zakładałem, zbudowałem i 

prowadziłem pod świetnym adresem na ul. Krzywe Koło w Warszawie. Zapraszam. A jeżeli 
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jesteśmy przy uroczystościach, to parę dni temu wróciłem z mojej ulubionej Pragi, gdzie 

przebywałem na trzydniowym przypomnieniu 95-tej rocznicy PEN Clubu. W programie 

było otwarcie wystawy z okazji 95-lecia czeskiego PEN Clubu, uroczyste nadanie Nagrody 

Karla Čapka za rok 2020, którą otrzymał wspaniały poeta, publicysta, pisarz i tłumacz 

Václav Jamek i międzynarodowa konferencja Małe języki i literatury w wielkim świecie. 

Pięć lat temu, kiedy uczestniczyłem w uroczystościach 90-lecia PEN Clubu, wystąpiłem w 

dyskusji i poprosiłem braci Czechów, zeby zmienili nazwy z 90- lecia Czeskiego PEN na 90-

lecie Czechosłowackiego PEN Clubu, bowiem pod taką nazwą ten klub powstał w 

ówczesnej Czechosłowacji, chociaż klub był założony w Pradze i między członkami 

założycielami był tylko jeden Słowak prof. Pavol Bujnák, istniała Republika 

Czechosłowacka. Znów na terażniejszą rocznicę zrobiono to samo i znów musiałem 

powtórzyć jego szefowi, przyjacielowi i wspaniałemu poecie i pieśniarzowi Jiři Dědečkowi, 

że historii trzeba uczynić zadość i że przypominamy sobie 95-tą rocznicę powstania 

Czechosłowackiego PEN Clubu i 30-tą rocznicę Czeskiego PEN klubu (powstał 4.1.1990) i 

31 rocznicę Słowackiego PEN Clubu (powstał 11-tego 12. 1989). Wierzę, że stulecie 

Czechosłowackiego PEN Clubu będziemy hucznie obchodzić razem a nawet zaprosimy  

przedstawicieli bratnich organizacji, na przykład z Polski (gdzie PEN Club powstał również 

w 1925 roku), jak to uczyniłem ja jako prezydent Słowackiego centrum PEN, kiedy sobie 

przypominaliśmy 25-lecie w Bratysławie. Oprócz Czechów i Polaków uczestniczyli 

również prezydenci PEN Clubów z Austrii, Ukrainy, Węgier, z krajów z którymi mamy 

wspólne granice.

Henryk Cebula - GRAFIKI
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Andrzej Matusiak
MÓJ DAWNY KRAKÓW 

MIASTO, LUDZIE, WYDARZENIA
na starej pocztówce i fotografii 
oraz wspomnieniach”  (89) 

fot: B. Zimowski

Niedaleko za dawnymi wschodnimi murami obronnymi 
Krakowa, od strony nieistniejącej od 1812 r. Bramy 
Mikołajskiej cechu rzeźników (obecnie ul. Mikołajska) przy 
dzisiejszej ul. Kopernika, znajduje się kościół p.w. św. 
Mikołaja, najbardziej popularnego patrona wielu kościołów, 
a zwłaszcza w chrześcijaństwie wschodnim. Był on 

biskupem Miry (Turcja) zmarłym 6 grudnia 342 lub 
345 r. tym od grudniowych podarków. Z racji 
swoich uczynionych cudów jest patronem m.in. 
dzieci, ubogich, panien na wydaniu, flisaków, 
rybaków, marynarzy, kupców, podróżnych, 
pielgrzymów, studentów, sędziów, notariuszy, 
więźniów, młynarzy, piekarzy, cukierników i 
podobno prostytutek oraz literatów, a także jakże 
miłych sercu zwisowiczów – piwowarów i 
gorzelników. A więc śmiało może patronować 
naszemu Vis a Vis. Patronuje też m.in. Grecji, 
Rosji, Moskwie i Berlinowi. Prawdopodobnie 
kościół istnieje już od przełomu XI/XII w. Początkowo jako niewielka kamienna świątynia 
romańska otoczona cmentarzem, położony był wówczas przy trakcie do Sandomierza i na 

Ruś. Wybudowany został we wsi Prądnik na 
skarpie starego koryta Wisły i przy ujściu rzeczki 
Prądnik, gdzie powstały osady z młynami, 
foluszami, farbiarniami sukienników i tkaczy. 
Blicharze (od nich wzięła nazwę ul. Blich) bielili 
płótna, a rzeźnicy mieli ubojnie i jatki. Jak wynika 
z bulli papieża Grzegorza IX z 1229 r. patronat 
nad kościołem sprawował Zakon Benedyktynów 
z opactwa w Tyńcu, do uposażenia którego 
należała wieś Prądnik. W dokumentach już był 
określany jako „extra muros” czyli poza murami. 
W 1327 r. mikołajowa świątynia stała się 
kościołem parafialnym dla przyległych 
przedmieść i wsi. Funkcjonowała też przy nim 
szkoła parafialna. W 1456 r. benedyktyni tynieccy 
przekazali kościół św. Mikołaja wraz z prawem 
patronatu i uposażeniami Akademii Krakowskiej. 
Po pożarze w 1527 r. świątynia została szybko 

Kościół św. Mikołaja
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odbudowana i powiększona, a w 1529 r. została podniesiona do rangi kolegiaty. W czasie 
potopu szwedzkiego, kościół został doszczętnie zniszczony. Po wycofaniu się Szwedów      
z Krakowa, nastąpiła wieloletnia odbudowa kościoła, już w stylu barokowym, który został 
konsekrowany w 1682 r. przez biskupa Mikołaja Oborskiego. Niestety w 1768 r. po 
wybuchu konfederacji barskiej, wojska rosyjskie spaliły budynki parafialne i szkołę oraz 
całkowicie ograbiły wnętrze kościoła. Odbudowa ze zniszczeń trwała aż do 1783 r. Kolejną 
renowację kościoła przeprowadzono pod koniec XIX wieku, m.in. w latach 1891–1893 
Piotr Niziński uczeń Jana Matejki wykonał we wnętrzu neorenesansową, ornamentalno-
figuralną polichromię wnętrza, która została odtworzona w ostatnich latach wraz z 
remontem świątyni. Obecnie kościół jest trójnawową bazyliką z przedłużonym 
prezbiterium, orientowaną na wschód. We wnętrzu zwraca uwagę ołtarz główny z 
dębnickiego czarnego i różowego marmuru, wykonany w latach 1754-1762 
prawdopodobnie wg projektu cenionego włoskiego architekta Franciszka Placidiego.       
W ołtarzu umieszczony jest obraz św. Mikołaja pochodzący z XVI w. Po obu stronach 
prezbiterium, umieszczone są XVIII wieczne bogate rokokowe stalle, zwieńczone 
gzymsem z herbem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po prawej stronie nawy głównej w nawie 
południowej, umieszczony jest późnogotycki pentaptyk (nastawa ołtarzowa) z lat 1490-
1505, przedstawiający Koronację Matki Bożej  i wizerunki świętych, przeniesiony z 
pobliskiego, zburzonego w 1822 r. kościoła św. Gertrudy przy cmentarzu dla skazańców. 
Obecnie biegnie tam ul. Św. Gertrudy. Pod pentaptykiem znajduje się alabastrowy sarkofag-
relikwiarz bł. Hanny Chrzanowskiej, pielęgniarki beatyfikowanej 28.04.2018 r. W nawie 
północnej usytuowano Kaplicę Matki Boskiej Bolesnej z jej  rzeźbą z 1430 r. i Kaplicę 

Bractwa św. Anny. Przy kościele od strony ul. 
Kopernika, stoi jedyna zachowana XIV wieczna 
latarnia umarłych, przeniesiona tutaj w 1871 r.              
z rozebranego na Kleparzu kościoła i szpitala św. 
Walentego dla trędowatych. Obok  umieszczono 
17.04.2004 r. po Mszy św.  celebrowanej przez 
kardynała Franciszka Macharskiego, chaczkar czyli 
ormiański wotywny kamień krzyżowy, upamiętniający 
Ormian zamordowanych w 1915 r. przez Turków i w 
czasie II wojny światowej oraz wywiezionych na Sybir. 
W tym kościele, 13.04.1884 r. została ochrzczona 
Emilia Kaczorowska matka Karola Wojtyły papieża – 
św. Jana Pawła II. Tutaj też 10.11.1910 r. miał miejsce 
ślub Zofii Julii Muszkat z Feliksem Dzierżyńskim, 
twórcą sowieckich organów bezpieczeństwa tzw. Czeka, 
którą kierował w latach 1917 – 1926, likwidując 
przeciwników politycznych. Gdy w styczniu 1945 r. 
uciekający Niemcy wysadzili pobliski most kolejowy, 

od wybuchu został uszkodzony dach kościoła i wyleciały w nim okna z witrażami. Wówczas 
po wkroczeniu żołnierzy radzieckich, proboszcz chcąc zabezpieczyć wnętrze kościoła, udał 
się do radzieckiego dowódcy z księgą parafialną w której był zapis o ślubie „Krwawego 
Feliksa”, co było argumentem do uzyskania pomocy przy zabezpieczeniu dachu kościoła i 
jego wnętrza przez żołnierzy Armii Czerwonej, którą otrzymał. Widocznie dowódca oczami 
wyobraźni widział w kościele przyszłe muzeum bohatera rewolucji październikowej i taki 
pomnik historii nie mógł pozostać bez pomocy wyzwolicieli radzieckich.
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Stefan Szlachtycz

HIPEK - cz. 9

c. d. n.

Bo „amerykanizacja” stylu naszego życia stawała się tym 
intensywniejsza, im bardziej władza ją zwalczała. Nastała 
moda na wojskowe akcesoria z demobilu, nie radzieckiego 
wszelako („Karabin, to broń zdradziecka / k… dobra – nie 
radziecka!” to była Hipkowa rymowanka). Nie było nas 
jeszcze stać na „ciuchy” – to słowo z gwary warszawskiej, 
właśnie aklimatyzowało się w Krakowie, trzeba było 
zaopatrywać się w nie, albo w drogich komisach na Grodzkiej i Floriańskiej, albo, trafić 
tańsze na „tandecie”, była nią we wtorki i piątki ulica Szeroka. Ciuchy stały się naszym 
marzeniem, tak intensywnym, że choć zrealizowaliśmy je w końcu, zostawiły trwały 
rudyment do dziś. Chęć ubrania się w nie miała też służyć odróżnieniu się od modnych 
„dżolerów”. Elegancik tamtych czasów nosił długie włosy zaczesane w „plerezę”, 
marynarkę („manior”) w kratkę z wywatowanymi ramionami, przykrótkie spodnie - „tuty” 
odsłaniające skarpetki w poprzeczne, kolorowe paski, takiż - wąski krawat, buty na grubej, 
białej podeszwie - „słoninie”, był – bez dodatkowych zabiegów – gotową karykaturą na 
użytek bojówek aktywistów ZMP.  Najmocniej w marzycielskim świecie konfekcji utkwił 
Hipek, wśród nas niezamożnych, najuboższy. Należał do czytelników gazet zaczynających 
lekturę od ogłoszeń, wśród reklam natrętnie brylowała firma wyrobów wełnianych „Trójkąt 
w Kole”. Jej to dedykował samorzutny anons: „Bo ja wolę „Trójkąt w Kole” / Jest to wełna 
zalet pełna / Inne wełny ja pier…!” Nie mogąc (jeszcze) zrealizować marzeń 
kostiumograficznych, czyli  formy,  równoważył ten niedobór  treścią. Na czasopismach 
stamtąd, doskonaląc  swój język angielski, indoktrynował nas w angielskim i 
amerykańskim poczuciu humoru, słownym i obrazkowym. Na tle uprawianego w kraju 
humoru „ludowego”, w rodzaju przedreferendalnego plakatu, nawołującego do likwidacji 
wyższej izby ustawodawczej, bo: „ se nad chłopem panuje”, plus ilustracja: pan w cylindrze 
siedzi na głowie włościanina w krakusce – dowcipy z „New Yorkera” były z całkiem innej 
planety. Pamiętam taki: - na zatłoczonej plaży stoi facet w kożuchu i futrzanej czapie, mówi 
do opalających się: - Należy się państwu małe wyjaśnienie, przed chwilą wrzuciłem dolara 
do studni życzeń na Alasce… 

Nasze spojrzenie na sztukę rysunku satyrycznego odmienił już na zawsze Rybka, 
przynosząc album Steinberga „Passport”. To już nie była nowa planeta, to był całkiem inny 
układ słoneczny! Saul Steinberg, rumuński Żyd w Ameryce, nb. architekt z wykształcenia! 
Do dziś nie znam wspanialszego artysty gatunku (mam wszystkie jego albumy) i jest mi 
przykro, że popadł w zapomnienie.  Jego obrazek: -  Na ogromnej, pustej po horyzont 
przestrzeni, stoi samotne drzewo, przy nim facet z przywiązanym do drzewa hamakiem, 
jedną ręką trzyma sznurek drugiego końca hamaka, drugą osłania oczy i intensywnie patrzy 
w dal…  Uważam to za najlepszy, filozoficzny żart rysunkowy, jaki znam, od … ile to już 
lat? Steinberg wywarł na nas tak silny wpływ, że potem trzeba było oduczać się rysowania 
nie pod niego.
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