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Już otwarte!

fot: B. Zimowski
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Andrzej Sikorowski

OKNO NA PLANTY (107)

fot: B. Zimowski 

Jest na Plantach miejsce czarowne, o którym znawcy 
dziejów naszego miasta napiszą być może więcej na tych 
łamach. To wtopiona w zieleń, prawie zawsze w cieniu 
drzew kawiarnia "Zakopianka". Ale jej dawna świetność 
nie oznaczała podniosłej teraźniejszości - lokal świecił 
pustkami, mimo wysiłków by był połączeniem galerii 
artystycznej, mini sali koncertowej i gastronomicznej 
oazy jednocześnie. A teraz zamknięty na cztery spusty 
czeka pewnie na odważnych by go wskrzesić. Po drugiej 
zaś stronie alejki jest mini skwer z piękną starą ażurową 
altaną. I ten cudny skwer nazwano imieniem Zbyszka Wodeckiego. Hurra zakrzyknąłem, 
brawo pomysłodawcy i wykonawcy takiej idei. To Jego miasto, Jego Planty, Jego klimaty. 
Patrzę na to miejsce z wysokości swoich okien i nie kryję wzruszenia. Mam wrażenie, że 
mój nieżyjący kolega jest tuż tuż, że usłyszę głos, dźwięk trąbki, skrzypiec. Pewnie, że 
powinien być wśród nas, ale skoro podły los sprawił inaczej to niechże czuwa nad Plantami 
miast patronować byle jakiej osiedlowej uliczce. 

 

Wspominkowe skłonności naszej gazetki niech tłumaczy zamieszczona na dalszych 
stronach anegdota. Dotyczy piwnicznego pieśniarza Mieczysława Święcickiego, a 
opowiada ją mieszkający od lat w Stanach, Janusz Cichalewski operator krakowskiej 
telewizji, konferansjer, wodzirej, słowem postać. 

 Jest takie powiedzenie: "Trafił frant na franta wyciął mu kuranta", czyli odpłacił 
pięknym za nadobne. W przypadku naszych wzajemnych kontaktów na linii Zwis - 
księgarnia „Kurant”, o jakimkolwiek odwecie nie ma mowy. No chyba, że wyrazimy 
Marylce szefowej pobliskiego przybytku głęboką wdzięczność za wsparcie w kolportażu 
gazetki, gdy macierzyste bistro pandemia zamknęła na głucho. 

Drogi Kurancie 
w uścisku mam Cię dozgonnym
i w każdej chwili 
z wdzięków Maryli
skorzystać też jestem skłonny.

                    Wdzięczny Zwisowy Duszek.

Skwer
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Adam Kawa

fot. B. Kucharek

Z tomiku „Podróż” 
- Kraków 2020

Świt przywołuje znów pianie koguta
 i noc ubiera suknię od snów ciemną, 
na stole pełna wierszy półlitrówka, 
co w blasku słońca przed wieczorem zbledną.

Zostanie podróż, dal za horyzontem, 
przez wyobraźni galaktyki jasne, 
podróż za słowem jest wiersza początkiem,                                            
nim zajaśnieje gwiazdy zmiennym blaskiem.

Zostanie podróż...

XXIV

„Nie żyje Krystyna Rados - córka słynnego bieszczadzkiego 
artysty Zdzisława Radosa. Gospodyni bieszczadzkich 
schronisk: "Szczerbanówka, "Koliba","RADOSne 
Szwejkowo".  Stała czytelniczka pisma "Vis a Vis".
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Andrzej Matusiak
MÓJ DAWNY KRAKÓW 

MIASTO, LUDZIE, WYDARZENIA
na starej pocztówce i fotografii 
oraz wspomnieniach”  (97) 

Wawel cz. 7

W latach 1866 – 1873 Galicja uzyskała dość znaczną 

autonomię polityczno – społeczną w ramach 

zreformowanej w 1867 r. monarchii austriackiej i 

powstania Austro – Węgier. Autonomia Galicyjska była 

też wynikiem wyrażonej lojalności wobec Cesarza 

Franciszka  II w grudniu 1866 r. przez Sejm Krajowy, a 

zawartej w wiernopoddańczych słowach „przy Tobie 

Najjaśniejszy Panie stoimy i stać chcemy” – 

dotrzymywanych przez następne 50 lat. Uzyskane swobody polityczne, samorządowe, 

społeczne i kulturalne były znacznie większe niż w zaborach rosyjskim i pruskim. 

Niewątpliwie wpłynęły one na rozwijanie patriotyzmu i polskości oraz tym samym 

ponownego dążenia do uczynienia z Wawelu symbolu narodowego. Wyraził to w 1868 r. 

Wincenty Pol, ideą odzyskania i restauracji królewskiego zamku , gdzie przechowywano by 

zbiory narodowe. Ideę podjęto we wrześniu 1880 r. w czasie okazałej wizyty cesarza Austro 

– Węgier Franciszka Józefa II w Krakowie, a miejscem jego pobytu był Pałac pod 

Baranami rodziny Potockich. Gdy 3.09.1880 r. cesarz zwiedzał wawelskie wzgórze, 

delegacja Sejmu Krajowego i znamienitych przedstawicieli Galicji na czele z marszałkiem 

krajowym  hr. Ludwikiem Wodzickim (1834-1895) z inicjatywy prezydenta miasta 

Mikołaja Zyblikiewicza (1827-

1887) wręczyła monarsze 

petycję, by Najjaśniejszy Pan 

przyjął  Wawel na swoją 

rezydencję i przywrócił mu jego 

świetność. Cesarz przychylił się 

do prośby mówiąc „ Wielka to 

cnota  poważne  t radyc je  

przeszłości w wysokiej czci 

przechowywać i godzić je z 

obowiązkami teraźniejszości. 

Bądźcie Panowie przekonani, 

że spełnienie wasze prośby leży 
Franciszek Józef II na Wawelu przyjmuje petycję 
Sejmu Kraj. mal. Tadeusz Ajdukiewicz 1881r

fot. B. Zimowski
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Krak wg 
Walery Eljasz-Radzikowski

mi na sercu i że szczególne sprawi mi zadowolenie, ujrzę starością omszały Zamek 

Wawelski w odmłodzonej postaci do dawnej świetności przywrócony” i … finalizację 

sprawy odłożono do „nabrania mocy urzędowej”, wobec oporu armii austriackiej, żądającej 

1,5 mln guldenów na wybudowanie nowych obiektów wojskowych. Mimo to, Wydział 

Krajowy niezwłocznie zlecił architektowi Tomaszowi Prylińskiemu (1847 – 1895), prace 

przygotowawcze i inwentaryzacyjne, które ten zawarł w 3 tomach dokumentacji z planami, 

rysunkami, rycinami i fotografiami !, wykorzystanymi w późniejszych latach przy 

odbudowie zamku. Sprawę załatwiano w niespiesznym austriackim tempie. W efekcie 

wieloletnich ustaleń, władze wiedeńskie wyraziły zgodę by wzgórze wawelskie stało się 

własnością krajową, ale w zamian za wybudowanie nowych koszar. Dla uświetnienia 50. 

rocznicy panowania Franciszka Józefa II, 8.02.1897 r. galicyjski Sejm Krajowy z 

marszałkiem hr. Stanisławem Badenim (1850-1912), podjął uchwałę o ponownym 

przekazaniu Wawelu na rezydencję cesarską i wybudowaniu nowych koszar. 15.07.1903 r. 

podpisano umowę z warunkami  przekazaniu zamku na rezydencję cesarską. Na ten cel już 

wcześniej prowadzono zbiórkę pieniędzy, a skrupulatnie wyliczona kwota kosztów 

„wykupienie” królewskiego wzgórza wyniosła w nowej walucie 2 714 606 koron i 89  

halerzy. Sam Cesarz przekazał 100 000 koron rocznej dotacji i podobnie uczynił Sejm 

Krajowy we Lwowie – zadeklarowane kwoty były corocznie przekazywane aż do 1918 r. 

800 000 koron wpłaciła Kasa Oszczędności Miasta Krakowa. Pozostałe pieniądze zebrano 

w kweście publicznej. Za zebraną kwotę wybudowano zgodnie z zobowiązaniami, 8 

budynków na cele wojskowe tj. szpital wojskowy na ul. Wrocławskiej oraz koszary artylerii, 

magazyny i zbrojownię przy ul. Rakowickiej. Akt przekazania Wawelu na własność 

Królestwa Galicji i Lodomerii z Wielkim Księstwem 

Krakowskim, podpisano 7.08.1905 r. W tym też roku 

za zgodą Franciszka Józefa II, wojsko austriackie 

zaczęło opuszczać etapowo zamek królewski i 

wzgórze, co potrwało do 1.07.1911 r. Opuszczanie 

Wawelu przez wojsko austriackie przedstawia 

pocztówka autorstwa S.Tondosa i W.Kossaka z 1910 r. 

Niezwłocznie też w 1905 r. na wzgórzu wawelskim 

rozpoczęto prace renowacyjne, nadzorowane przez 

Komitet Krajowy Restauracji Zamku z siedzibą we 

Lwowie, a bezpośrednio prowadzone przez 

K i e r o w n i c t w o  O d n o w i e n i a  Z a m k u  p o d  

przewodnictwem architekta, konserwatora zabytków 

Zygmunta Hendela (1862-1929) (zaprojektował 

Muzeum Czartoryskich), który prowadził je do 

wybuchu I wojny światowej w 1914 r. 

Austriacy opuszczają Wawel mal. 
S.Tondos W.Kossak 1910r
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fot. B. Kucharek

Jerzy Antkowiak

To po prostu nie do wiary! Zanim dojdę do rozwikłania 
tajemniczego tytułu naszego felietonu i wyjaśnię cóż to 
takiego jest owo „nie do wiary”, wracam do numeru 
styczniowego GP.
Pierwsze zdanie tamtego felietonu zaczynało się tak: „Rok 2020 był rokiem wrednym...”, to 
była prawda pod wieloma kątami ocen, pisałem też wcześniej, że nie czas na igrce i hopsanki 
balkonowe, ludzie umierają, dookoła żałobnicy. Wszyscyśmy podminowani niezdrową, 
mówiąc bardzo eufemistycznie - sytuacją, a irytuje szczególnie jeszcze bardziej niezdrowy 
ping-pong zaleceń i ich odwołań. To są realia i przecież jest oczywiste, że jakikolwiek 
„karnawał” w ponurym towarzystwie wszechpanującej zaraźliwej zarazy może być tylko 
parodią prawdziwej, radosnej zabawy. Bądźmy mimo wszystkich przeciwności losu 
cierpliwi, między potrzebą szalonych uciech i radosnych chwil a wiecznym, nękającym i 
uwierającym „dołem” jest przecież zawsze jakiś złoty środek. Mam paru zgorzkniałych 
znajomych, stękających frustratów, tam nie ma mowy o poszukiwaniu choćby cienia tego 
„złotego cielca”, jest jak powiadają moje wnuczki „deprecha”. A przecież wiadomo, że 
czasy depresji czy jak ktoś woli represji zawsze sprzyjają twórcom, pozostawanie w domach 
jak nigdy dotąd, to jedyna okazja przeczytać zaległe książki i wrócić do ulubionych, jest jeśli
tylko chcemy tysiąc sposobów aby przestać znęcać się nad samym sobą. Jest okazja żeby 
przyjrzeć się własnemu zdrowiu i zrobić to, co brzmi jak szyderstwo hipokryty - NA 
WESOŁO. Tak jest, dobrze państwo czytacie i nie jest to uchowaj Bóg jakaś kpina czy 
upiorny żart z problemów ludzi ciężko chorych. To tylko wyrazy współczucia, pomocy, 
życzenia z serca powrotu do zdrowia. Pisząc to bulwersujące „na wesoło” mam na myśli 
ludzi niedomagających na liczne utrapienia zdrowotne i na miejsce gdzie przy pomocy 
dziwnych dla laika urządzeń i ekipy utalentowanych młodych, pogodnych mistrzyń 
troskliwej opieki wraca nam przysłowiowe „zdrowie, młodość i uroda”. O tym leczeniu 
nazywanym REHABILITACJA, zarówno pacjentów w „sile wieku” jak i przedstawicieli 
„pogodnej starości”, oczywiście obowiązkowo z plusami dodatnimi. Ten felieton dedykuję 
wszystkim, którzy nas leczą, wszystkim dosłownie od – do (wstawić co trzeba) i za to słowa 
uznania i podziękowania. Ostatnio doświadczyłem, wiem, że to niezręczne sformułowanie
USŁUG TERAPEUTYCZNYCH, które dzięki magii miejsca, magicznych urządzeń i 
równie magicznego personelu, od zdawało by się „płochych dzierlatek”, pogodnych i 
niemal figlarnych, do pań poważnych z błyskiem w oku, bo tylko oczy grały w tym 
tajemniczym „balu maskowym” - urzędowo zwanym  REHABILITACJA.
Wracałem to domu z moją córką Dominiką, która przyjechała z Poznania pilotować tę całą 
akcję i opowiadałem z takim uniesieniem, zachwytem i podziwem, na co córka żartobliwie: 
Papo, ty to szybko opisz, bo wiesz jak jest z Twoją pamięcią…
Piszę to w ostatni dzień kwietnia 2021, piszę „z głowy” bo mam tylko maszynę do pisania, 

KRIOTERAPIA 
w OGRÓDKU JORDANOWSKIM,
a także REZONANS 
w... FILHARMONII - ot, co!
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papier ładnie brzmiący „podaniowy”, kalkę którą z emocji źle włożyłem i nie mam kopii 
tego tekstu, a ponieważ się elektronicznie nie wyedukowałem to nie narzekam, tylko 
oznajmiam jak się sprawy mają.
Wracajmy do mojego OGRÓDKA JORDANOWSKIEGO. Moja rehabilitacja były to 
proszę mi wierzyć prawdziwe wakacje, ale nie z duchami tylko z damskim personelem, który 
sobie nazwałem, pożyczając tytuł od zabawnej komedii Moliera UCZONE 
BIAŁOGŁOWY.  Zabawą był prawdziwy dreszcz emocji - który akt będzie dzisiaj 
pierwszy? Tradycyjnie pierwszy był LASER, drugi akt WAHADEŁKO, zaś akt trzeci 
nazywałem po swojemu „zimne kolana”, czyli KRIOTERAPIA. Kiedy oczekiwałem na ten 
akt finalny siedziałem przy stole - zabawce leczącej powikłania rąk jeśli się nie mylę dłoni,  
w tle dziwne rowery. Na blacie stołu małe sprężynki, wiszące ciężarki, jakieś barierki - 
wszystko z drewna jak zabaweczki moich małych w tamtych latach dzieci, Dominiki i Kaya, 
bo już na pewno nie wnucząt, że o prawnuczętach w kontekście „ogródka jordanowskiego” 
było by nietaktem wspomnieć.
Każdy z tych zabiegów miał swoją dramaturgię, a jak się kolejność „aktów” zmieniała, co w 
prawdziwym teatrze jest niemożliwe - było to jeszcze bardziej ekscytujące. Wychodziłem z 
tego przybytku uskrzydlony dbałością żeńskiego personelu plus jeden „rodzynek” męski o 
naszą, pacjentów „zdrowotność”, byłem pełen fantazji, pomysłów, zacząłem nagle po latach 
rysować fantazyjne autoportrety. Nie do wiary, a jednak... W tym samym czasie miałem dwa
nieznane mi zupełnie zabiegi - seanse, przed którymi mnie ostrzegano, będzie 
nieprzyjemnie, hałaśliwie, jak nie zdzierżę tego „tumultu” mam w dłoni guziczek z 
dzwonkiem, dzwonić - przerywamy... Seanse były dwa, raz głowa, raz szyja - ruszamy. 
Wychodząc z pomieszczenia typu „kapsuła” z katafalkiem dziękując za uroczy koncert miłej 
pani od kapsuły - opisałem moje doznania: to była WARSZAWSKA JESIEŃ, byłem na 
cudownym Koncercie Muzyki Współczesnej, w kapsule grali wyborni muzycy, były 
waltornie, kotły, blachy, były trąby i niebiańskie dzwoneczki.
Była też rezonansowa wersja baletu KRZESANY Wojciecha Kilara w którym przed laty 
tańczyła Dominika u Conrada Drzewieckiego w Polskim Teatrze Tańca w Poznaniu. 
Prawdziwie się wzruszyłem w tej koncertującej kapsule i to był rezonans głowy. Przy szyi, 
parę tygodni później grano mi ŚWĘTO WIOSNY Strawińskiego, myślę doktor od 
NEUROLOGII, a jest bardzo wnikliwy, wynajdzie mi coś co będzie wymagało kolejnego 
KONCERTU, będę bardzo wdzięczny, takie przeżycia artystyczne w czasie okrutnej 
„pandemonii” i w moim wieku, to jest podwójnie NIE DO WIARY! Dziękuję, że dobry los 
zgotował mi takie atrakcje. A wszystko co powyżej opisałem bez wspomagania czyli „z 
głowy”, więc może nie jest tak źle z tą moją pamięcią. Ale, ale, gdzie bywałem, jakie jest
oficjalne nazewnictwo tych tajemniczych salonów i saloników pełnych dziwnych urządzeń? 
Kończę felieton, nie mam pointy, zagubił się numer telefonu, czas ucieka, przed nami trzy 
dni świętowania, zapowiada się czarny finał... W Modzie Polskiej robiliśmy czarne finały, 
pokazy kolekcji pełne czarnych taft, koronek, welurów, szyfonów i atłasów. W tym 
felietonie finał musi być jasny, radosny i z uśmiechem, który przesłaniają maski, ale śmieją 
się oczy. Znajduję telefon - dzwonię, miły głos pani z rejestracji, która pamiętam wyjaśnia 
wszystko. Ów przybytek to DZIENNY OŚRODEK REHABILITACJI przy SZPITALU 
KOLEJOWYM w PRUSZKOWIE. Pogodny, pracowity i wybitnie fachowy personel 
kobiecy plus jeden pan.
Mówi się o tej grupie z sympatia i szacunkiem: to nasi REHABILITANCI, a oficjalnie, 
urzędowo, ale z widoczną serdecznością mówimy DZIEŃ DOBRY naszym MAGISTROM 
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FIZJOTERAPII. Doktor Robert Molenda mający swój gabinet obok tej żwawo poruszającej
się wśród pacjentów grupy, czeladki profesjonalistek plus jeden - musi być niesłychanie 
dumny z takiego sąsiedztwa. Brawo i gratulacje dla całej ekipy.
P.S. Wszystkie moje koncertowe rezonanse z muzyką symfoniczną odbyłem w Pracowni 
Rezonansu Magnetycznego w Warszawie przy ulicy Wawelskiej w kosmicznej kapsule, 
pozbawiony wszystkiego co przypomina metal, zatopiłem się w muzycznej ekstazie.
Moje zachwyty wprowadziły atmosferę zakłopotania, jak człowiek nie zrzędzi i nie narzeka, 
tylko z czegoś się cieszy jak dziecko jest zawsze podejrzany. Ale było warto! REZONANS 
w FIHARMONII. Nie do wiary! Do dziś słyszę, jak walczą kotły z bębnami. Jak 
Chaczaturian walczy z Pendereckim plus Wagnerowskie Walkirie… Wszystkim moim 
przyjaciołom zbliżonym wiekiem do mojego, konfraterni z Vis a Vis, czyli ze ZVISU - 
niekwestionowanej ozdoby RYNKU KRAKOWSKIEGO, Starszyźnie artystycznej z 
Wrocławia i Poznania, panom w słusznym wieku z Targów Poznańskich - polecam powisieć 
na wspomnianym WAHADEŁKU - poprawia kondycję i łagodzi charakter. I na koniec coś 
wesołego dostałem życzenia świąteczne, wysłane przezornie 18 MARCA 2021, do mojej 
skrzynki przy furtce dotarły 12 KWIETNIA 2021 z Pruszkowa do Pruszkowa, kilometr nas 
dzieli może półtora. Życzył mi Urząd Miasta i sam PREZYDENT żebym w Święta 4 i 5 
KWIETNIA 2021 okazał sobie miłość i szacunek, a Poczta Polska nie dopuściła do tego, 
żebym sobie okazał to czego mi życzono… Ale draka! Co robić? Jak to co robić? Życzyć 
pogody ducha i pogodnego uśmiechu WSZYSTKIM MIŁYM DZIEWCZYNOM – 
REHABILITANTKOM z ulicy WARSZTATOWEJ! Ot, co!!!

Za zgodą  „Głosu  Pruszkowa”

Janusz Cichalewski

Wracaliśmy z Mietkiem z jego recitalu (robiłem Mu, swoją 
gadułą, 20 min. „oddech” w połowie jego programu)  z jakiegoś 
miasteczka do hoteu w Lublinie moim samochodem, bo estra-
dowy  Robur był padł.  Wcześniej nie wiedząc  o  awarii, wypiłem coś do obiadu. Po kon-
cercie też co nieco było. Jechałem bardzo ostrożnie, ale wyjeżdżając zza górki zobaczyłem 
światła na środku wąskiej drogi i musiałem  zahamować z piskiem opon.
To milicjanci sprawdzali jakiś samochód. Odkręciłem szybę, żeby zwrócić im uwagę na 
niefortunność miejsca interwencji, gdy Mietek wyskoczył z samochodu i wykrzykiwał 
„Panowie, kolega nie jest pijany, wypił tylko troszkę do obiadu, ja tu mam dla  panów moje 
afisze z autografem....”. No i się zaczęło.  Zatrzymali mi prawo jazdy, badanie krwi, mandat 
itp. przyjemności. Prawko szybko odzyskałem bo  kierownik Wydziału Komunikacji był 
zapalonym telewidzem, a ja wtedy miałem cykl programowy w „Zwierzyńcu”. Korupcji nie 
było, ino letkie wykorzystanie ludzkiej słabości, mówiąc po krakosku.

Wspomnienie o Mieczysławie Święcickim 

artyście „Piwnicy pod Baranami”

fot. archiwum
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Adam Komorowski

“Powrócili chłopcy…”

Bywalców Zwisu wiele dzieli ale łączy 
przekonanie, że koniec świata to nie będzie łat-
wa i prosta, jednorazowa operacja. Co prawda, 
koniec świata może nastąpić jeszcze za naszego 
życia, ale nie podważa to jego fazowego, 
pełzającego przebiegu. Potwierdza to pandemia     
i nasz powrót do Zwisu, idealnego miejsca dla obserwacji odchodzenia świata, który znamy.  
Zmarli koledzy mają ten problem z głowy, ale my jeszcze żyjemy. Nie pozostaje nam nic 
innego jak wrócić do stolików i spokojnie czekać.

Doświadczenie kilkumiesięcznego wygnania było interesujące ponieważ poka-
zało, że traumatyczne jest nie tylko wygnanie z domu. Skazanie na przebywanie poza 
Zwisem, w domu, też jest emigracją. Nasi koledzy przebywający poza krajem nie wracają do 
domu. Swoje domy mają w Bucamarandze, Sidney czy Malmo. Oni powracają do Zwisu.

Staszek Fleischer od lat przylatywał regularnie, w czasie wakacji, z Kalifornii i nie-
mal miesiąc przesiadywał prawie cały dzień w Zwisie. Longin Ilony, przejeżdżał z Bremy, 
wpadał do rodziny w Zakopanem ale większość czasu spędzał z nami w Zwisie. Zwis 
otwierają, ale oni w  wakacje się nie pojawią. Obserwacje końca świata będą prowadzić z 
zaświatów. Osobiście jestem przekonany, że Zwis oferuje lepszą perspektywę. Nie dość 
tego. Daje możliwość zachowania sprawczości władzy. Sprawczość ogranicza się do 
wyboru stolika, towarzystwa i zamówienia napitku, ale nawet tak zredukowane jej istnienie 
w zaświatach jest mocno wątpliwe.

Wydaje mi się, że źródłowym fundamentem, naszej tęsknoty za powrotem do 
Zwisu, było pragnienie potwierdzenia naszej ograniczonej sprawczości, której pandemiczne 
obostrzenia nas pozbawiły. Teraz, jak dawniej, będziemy mogli wybrać towarzystwo przy 
stoliku, zadysponować podanie kawy, piwa czy brandy. To zupełnie inny, pełniejszy wymiar 
sprawczości aniżeli nalanie sobie w domu lampki wina.

Na szczęście w kwestii końca, i tym razem, rację miał nasz Mikołaj Sęp-Szarzyński 
pisząc: 

Patrz, co Fortuna  broi: to się popsowało
Co było nieruchome; trwa, co się ruchało.

fot. B. Kucharek

Niesiony nadzieją, że to wydanie naszej gazetki będziemy wspólnie czytać          

w ogródku zwisowym,  pozdrawiam wszystkich wiosennie. Za nami trudny 

czas, a przed nami wielka niewiadoma, ale tym większa radość ze spotkań które 

nas czekają. Pewnie wszyscy mają wiele do opowiedzenia po tak długiej 

przerwie…,  więc nie zawracam wam już głowy. AD
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Marie Idlin

    Marie Idlin urodziła się w Montrealu w 1994 roku. 
Studiowała grafikę komputerową i dziennikarstwo na 
WSIiS. W 2020 obroniła magisterium na UJ wydział 
Stosunki Międzynarodowe. Obecnie zatrudniona jest na 
stażu w Ministerstwie Środowiska. Biegle zna angielski, 
francuski, niemiecki i rosyjski. Oprócz malarstwa, które 
traktuje jako pasję, jest też muzykiem (piano i gitara).  
Często zamieszcza swoje prace także na FB.                .
Maluje z zamiłowania. Jej ulubioną i najczęściej stosowaną 
formą wyrażania siebie jest malarstwo cyfrowe, lecz maluje 
także tradycyjnie na płótnie. Inspiracje czerpie m. in. ze 
sfery emocjonalnej człowieka, kobiecości, oraz estetyki  
połowy XX w.
Dodatkowo polecam moje wspomnienia; Polskie drogi 
Romualda Kowalczewskiego na google.

Romuald Kowalczewski
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Zasłyszane lewym uchem, 

     czyli kronika towarzyska:

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

Fundusz gazetkowy wsparli: Iwona P. (50) 

No wreszcie się doczekaliśmy! Zvis otwarty! Zaczynamy podliczać straty i leczyć rany. 
Dzięki „Piwnicy” udało nam się „przezimować” okres pandemii.

„Vis a Vis” zaczyna  się powoli zapełniać. Przyleciały już z Aten Sikorki.
Czekamy na „ptactwo” z Egiptu.

Chodzą słuchy, że kierownictwo Zvisu  dla najwierniejszych bywalców
przygotowało medal  „WYTRWALI I WIERNI”. Wręczenie medali nastąpi
w terminie zaleconym  przez Ministerstwo Zdrowia.

Redaktor Z.B. Udał się na Żywiecczyznę po dostawy  „niedźwiedziego czosnku”

Udało nam się namówić znanego dziennikarza, prezentera, aktora, redaktora
telewizyjnego  i reżysera  estradowego na publikowanie  swoich wspomnień w naszym 
poczytnym piśmie. Kto zgadnie o kim mowa?

Znany krakowski (i nie tylko) fotografik  publikuje na Fb „fotozagadki”, w których 
nagrodą są albumy z jego pracami. Jest to jedyny wydawca albumów których nakład
rozszedł się całkowicie.

Znany krakowski inżynier Wojciech M. (bywalec Zvisu) przebywający służbowo
w „stolycy” stał się postrachem antymaseczkowców w Pendolino kursującym na 
trasie Warszawa – Kraków. Redakcja planuje  wystąpić do Ministerstwa Zdrowia
z propozycją nadania mu orderu „Za walkę z pandemią”.

Grupa  artystów fotografików jest najprężniej działającym kołem przy naszym
bistro.W ramach eksperymentu wzięli się za klonowanie. Pierwszym sklonowanym
fotografikiem został Tomasz K. Tajne  spotkanie  oryginału i klonów przed  Zvisem
uwiecznił na swej fotografii Jacek S. Talent x 3. Oj sypną się nagrody!

Naszemu Przyjacielowi  Markowi życzymy szybkiego powrotu do zdrowia.
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 Topory , tarcze                                            
  szable , zbroje                                             
  nie widać konia                                        
  który zdobył Troję                                    
                                                                          
                                                                            

Cóż kamieniowi
 ze stłuczonej głowy?
Cóż kamieniowi
po zwycięstwie?
Wszak nie wie
czyje nim rzucały ręce.

 Wszyscy Za
  I wszyscy Przeciw
  Skąd więc
  ten polski
  zimny  przeciąg

z tomiku :”Zielony ryzykant”, Kraków-2003

Andrzej Warzecha

Zbrojownia  wawelska

RęcePrzeciąg

             

   coraz szybciej oddalamy się od siebie
   miła moja
   wszystka przemijającym czasem

   coraz bardziej słońce i wiatr wypławia
   soczyste barwy niegdysiejszego zauroczenia
   a serca
   ostają się tylko pompą
   tłoczącą
   byle jaki
   bez miłości byt

   miła moja
   żal

   utrwalone w pamięci fotografie
   blakną w starych folderach
   i umierają
   na starość

Nic to, że czas mija i nie dręcz  się miła,

 że nam dalej niż bliżej do doskonałości.

Ja będę i ty będziesz jeszcze szczęście piła,

 z błogości kosmicznej, z bezkresności.

Ryszard Szociński

 z tomiku „Jako Ptaki Bieszczadu” - Kraków 2010

*  *  *

    Panta  rei

fot. B. Kucharek

fot. B. Kucharek

fot. archiwum

Hanna Banaszak

Z tomiku: „Zamienię samolubie na szczodruchy” - Kraków 2006

układam swe ręce
do modlitwy o „proszę”
wychodzą mi jednak
liczne „dziękuję”

KLĘKA
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fot: B. Kańska - Bielak

Lesław Pizło

W stronę A. Grabowskiego (3)

    Znów podeprę się niezrównanym opisem A. 
Grabowskiego, który poleca piesze wędrówki po jurajskich 
dolinkach gdyż …niezawisły od zaprzęgu, może do woli 
zatrzymać się i zadziwiać nad wspaniałymi dziełami 
przyrodzenia… tu skały dziwacznych kształtów w górę 
wznoszące się, naśladują wysmukłością swą wieże, ówdzie 
mur z litej opoki… i t.d. Opis niesłychanie malowniczy, 
pięknym językiem napisany, rozpalający wyobraźnię jakże 
się różni od tego na który natknąłem się we współczesnym czasopiśmie „Taternik”.            
Tu formacja skalna w opisie p. Ambrożego jest…zdająca się być facyjatą przez olbrzymy 
zamieszkałego pałacu… nosi jakąś banalną nazwę i jest opatrzona szczegółowym opisem 
technicznym . Nic nie mówiące niewtajemniczonym symbole literowo cyfrowe opisują metr 
po metrze sposób wspięcia się na każdą z nich. Czysta technika nie pozostawiająca miejsca 
na przeżycia i emocje związane z obcowaniem z okolicznościami przyrody. Początki 
wspinania się w Jurze sięgają pierwszych lat XX wieku. Jednym z prekursorów obok J. 
Chmielewskiego był Walery Goetel, wybitny uczony, rektor A.G.H. Jego zasług dla nauki 
polskiej i osiągnięć na polu geologii nie sposób wymienić w krótkim felietonie, ale trzeba 
pamiętać, że wraz bratem Ferdynandem byli zapalonymi podróżnikami i taternikami. 
Zachowały się opisy ich pierwszych wyczynów w Dolince Mnikowskiej. To początki XX w.
          Teraz przypomnę grono, o pokolenie młodszych taterników,  którzy wspinanie się w 
Jurze rozpropagowali na dobre. Kaz. Paszucha, Cz. Łapiński,  A. Górka i kilku innych 
zrzeszonych w Sekcji Taternickiej AZS, jeszcze w międzywojniu. Kilku z nich miałem 
jeszcze  okazję poznać osobiście. Stanowili oni nieformalną grupę zwaną później  „grupą 
pokutników”. Geneza nazwy wzięła się stąd, że podczas II Wojny, Tatry były dla nich 
zamknięte, zatem realizowali swoją pasję w „skałkach” doskonaląc różne wyrafinowane 
techniki wspinaczkowe. W związku z tym wędrując obładowani sprzętem podzwaniali nim, 
co nasuwało skojarzenia z duszami pokutującymi. Zresztą okoliczna ludność sądziła, że 
męczą się tak chyba za karę.
       Następne pokolenie wspinających się, miłośników kolarstwa crossowego i coraz 
liczniejsze grupy chamów pospolitych,  skutecznie przepędziły mnie z tych uroczych 
okolic. Wolałem zachować w pamięci wygląd tych miejsc i klimat tam panujący w latach 50, 
60-tych, kiedy jak już wspominałem, czułem się tam domownikiem. Kiedy napotkani ludzie 
pozdrawiali się z uśmiechem, można było  bezpiecznie przenocować w jakimś zakamarku 
skalnym a dobytek pozostawiony bez opieki na pół dnia był bezpieczny. Raz tylko zdarzył 
mi się przykry incydent, mianowicie zginął kawał boczku. Ale jak się później okazało zżarł 
go pies faceta pasącego krowy w pobliżu. 
          Pejzaż też się odmienił. Niektóre fragmenty dolinek nie do poznania. P. Ambroży 
pisze że …pionowa spadzistość ścian skalnych acz roślinnieniu nie sprzyja; przecież gdzie 
tylko bryłka ziemi utrzymać się zdoła wnet ją bujne zioła i kwiaty wieńcami swemi 
okrywają… Oj okrywają, okrywają ! Bowiem w czasach słusznie minionego ustroju (tak to 
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się teraz mówi, ale nie wiem czy słusznie), wszechmocna i wszystkowiedząca władza 
wymyśliła zalesienie Jury Krakowsko-Wieluńskiej. Jak wymyśliła, tak zrobiła. Okoliczne 
laski i zadrzewienia które bujnie się rozwinęły, skutecznie zatrzymują wilgoć i sprzyjają 
wegetacji drobnej roślinności. Ta, pokrywa skały niegdyś pięknie błyszczące w słońcu. 
Może ładnie ale inaczej. W każdym razie wychodzi na moje: każda ingerencja człowieka w 
środowisko wychodzi nam bokiem, a najczęściej opacznie. Ale kto by mnie słuchał !

Adam Ziemianin

                   Bieszczadzka  stacyjka

                       Kolejowa stacyjka 
                       Po uszy zagubiona
                       W zaczepnych jeżynach
                       I w dzikich tarninach
                       Jest jak złamany grosz
                       Który urwał się nagle
                       Z chudej emerytury
                       Bieszczadzkiego dróżnika
                       To on tu szlaban zamykał

                       Dziś tonie wśród zieleni
                       Z uwieszoną u szyi
                       Zardzewiałą zwrotnicą
                       I z rozkładem jazdy
                       Który wiedzie donikąd

                       Zarosła słonecznikami
                       Bóg o niej zapomniał
                       I na pastwę losu zostawił

                       Tutaj już żaden pociąg
                       Na torach nie zagości
                       I nie spojrzy jej w oczy
                       Nawet gdyby był czuły
                       Jak pies ostatniego tu
                       Z kolejowym zacięciem
                       Dyżurnego ruchu
                       Czy ważniejszego niż on
                       Czyli samego zawiadowcy

z tomiku ;”Bieszczadzkie anioły” Wiersze i piosenki
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Roman Wysogląd

 Bywalcom Via a Vis nie wypada przypominać kim pan Jerzy był, 
więc aby odejść od typowej sztampy, w zamian opowiem w jaki 
sposób Jerzy Skarżyński nie został scenografem światowej sławy 
filmu Rosemary's Baby w reżyserii Romana Polańskiego.
Znali się i przyjaźnili od zawsze, a także współpracowali przy 
wystawianych w RFN operach. Kiedy w 1967 roku ukazała się 
powieść Iry Levina pod tym samym tytułem Polański postanowił 
natychmiast przenieść ją na ekran, a na scenografa zażyczył sobie 

Jerzego. I wtedy Jerzy popadł w lekkie zdenerwowanie. Najpierw musiał „załatwić” 
paszport, co w tych latach nie było wcale takie proste, nawet dla tak ustosunkowanej postaci, 
a po drugie, owszem został zaproszony do Londynu, ale na własny koszt. Widocznie, albo 
reżyserowi, lub producentowi nie przyszło do głowy, iż dla tak uznanego już artysty 500 
dolarów (mniej więcej tyle Jerzy potrzebował na podróż) jest sumą o której nie warto nawet 
rozmawiać. Jednak dzięki pomocy przyjaciół pieniądze udało się zebrać i Jerzy poleciał do 
Londynu. Próbne szkice, które zebrał ze sobą, jak i te wykonane na miejscu zachwyciły 
reżysera i wszystko wyglądało na załatwione, data rozpoczęcia zdjęć ustalona, nastroje       
w ekipie wspaniałe ( szczególnie po sukcesie 
„Wstrętu”) tylko we wszystko wtrącił się 
(jak Jerzy twierdził przez złośliwość) 
Związek Zawodowy Scenografów An-
gielskich i nie wydał Jerzemu pozwolenia na 
pracę na wyspach. Jerzy i Polański 
naturalnie interweniowali gdzie się dało, ale 
nic z tego nie wyszło, więc w końcu reżyser, 
który przecież nie mógł w nieskończoność 
opóźniać rozpoczęcia zdjęć poddał się i       
w miejsce Jerzego zatrudnił amerykanina 
Richarda Syberia, który nie był przybyszem 
z poza wschodniej kurtyny i nie musiał 
posiadać pozwolenia na pracę.
Tak więc Jerzy za pożyczone pieniądze 
przeżył w Londynie wspaniałą przygodę,     
a my możemy się zastanawiać o ile Rose-
mary's Baby byłaby zupełnie innym filmem 
biorąc pod uwagę, co Jerzy jako scenograf 
zaproponował na przykład w „Pamiętniku 
znalezionym w Saragossie”, czy niesamo-
witym „Sanatorium pod klepsydrą”.

Jerzy Skarżyński i „Rosemary's Baby” 

Krótka historia nieudanego związku.

fot. B. Kucharek

fot:  E. Skrzyszowska
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Henryk Cebula - grafiki:

Austrią rozegranej 22 lipca 1866 roku.“ – pisze J. Marušiak. „Ale tylko na tym można 

przeczytać napisy nie tylko po niemiecku i węgiersku (z nowszych czasów także po 

słowacku), ale również po polsku: Ku pamięci  poległych c. k. pułku piechotyy zbrojmistrza 

hrabiego Alojzego Mazzuchell No. 10 Mondel go dnie 22go lipca 1866 roku. Tekst w języku 

polskim oznacza, że wśród poległych żołnierzy armii austriackiej było wielu Polaków. 

Ci jednak walczyli podobno po stronie drugiej, bowiem po rozbiorach Polski pod koniec 

XVIII wieku  oraz po Kongresie wiedeńskim w 1815 roku Polacy tworzyli znaczną część 

ludności Prus.“ – napisał Juraj Marušiak. Sam jeszcze nie odwiedziłem tego pomnika, który 

jest dowodem nie tylko oprócz innych narodów, niechcianej wojny między Polakami z 

jednej i drugiej strony bitwy w imieniu...jak również, bardzo często wspólnej historii Europy 

środkowej. Bratysława z różnymi nazwami, zawsze była grodem gdzie przechodzący różne 

dzieje, mocni wygrani podpisywali pokój z przegranymi, była i zresztą jest jak najbardziej, 

centrum krzyżowania kultur.
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Ladislav Volko

Liścik z Bratysławy nr: 79

fot: N. Pazdej

Mea culpa, mea maxima culpa...tak się złożyło, że dwa 

Liściki otrzymały ten sam numer :  74 (styczeń i luty 2021). 

Żeby chociaż trochę naprawić numerację, nowy Liścik ma nr. 

79, zabraknie nr. 78. To ten covid. Jak cyganka 

przepowiadała, covid latem ucieknie w szarą dal.                   

I rzeczywiście jest wolniej, swobodniej...słońce świeci i można znów pójść na kawkę, 

herbatkę, winko i coś mocnejszego ale tylko na zewnątrz. Powoli się rozkręcają różnego 

rodzaju występy, otwarte zostały galerie, sale koncertowe, muzea, teatry, ale kina nie. Nikt 

tego nie rozumie, dlaczego teatry tak, ale kino nie. Na pewno w komisii siedzi jakiś stary 

gruby facet, który filmu nie lubi i namówił członków komisji, że Lenin nie mówił prawdy, 

kiedy twierdził, że film to najważniejsza ze sztuk...Swoje pomieszczenia otwierają również 

placówki kulturalne i informacyjne, między innymi Instytuty Kultury, jak naprzykład 

Instytut Polski, zresztą z nową Panią Dyrektor – Anną Opalińską. Młoda, piękna, pełna 

ambicji i entuziazmu. Chce! I to nie jest mało. Trzymam za Nią kciuki. Jest z Wrocławia, 

przepięknego historycznego grodu pełnego kultury, sztuki, nauki, osobowości i 

wspaniałego pisma literackiego Odra. Tak się składa, że od czasu do czasu przemieszczam 

czyli na nowo porządkuję papiery, książki, publikacje, według ewentualnych przyszłych 

tematów moich zainteresowań. I natrafiłem na artykuł Polskie ślady w Bratysławie, czyli ku 

pamięci poległym Polakom  (Monitor Polonijny, r. XXVI. nr.4/2021) autorstwa Słowako-

Polaka albo odwrotnie, historyka i politologa ze Słowackiej Akademii Nauk, Juraja 

Marušiaka. Mama była pracownikiem Ośrodka Kultury i Informacji PRL i założycielem 

Monitoru Polonijnego, który obecnie jest jednym z najlepszych na świecie pism dla 

Polaków za granicą. Tatuś, Jozef Marušiak, był jednym z najlepszych tłumaczy z języka 

polskiego na słowacki. I syn, osobowość, która się liczy. Ogólnie wiadomo, że w 

Bratysławie są ulice Polská, Varšavská, Krakovská, ale też ulice przedstawicieli polskiej 

literatury, jak Sienkiewicza, Mickiewicza, czy dalej od centrum ulica Słowackiego. Na 

drugim brzegu Dunaju w Petržalke jest Plac im. Jana Pawła II. „...w dzielnicy Lamač przy 

ulicy Vrančovičovej można zobaczyć niezwykły pomnik. Jest jednym z wielu, które zostały  

zbudowane ku pamięci ostatniej bitwy w wojnie między Królewstwem Prus i cesarską 
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lecz… jakby ponad naszymi głowami. Zanim zgromadzenie rozwiązało się, zdołaliśmy 
jeszcze dorwać na osobności towarzysza lektora. Tego, co od nas usłyszał, nie mogę 
zacytować, choć Urzędu Kontroli Prasy, Wydawnictw i Widowisk dawno już nie ma. Zdołał 
tylko poinformować, że przyjechali tu, na wniosek towarzysza Antczaka i, że ten  wystąpił w 
roli prokuratora inkwizycyjnego(„-Robiłem, co mogłem”). Opowiedziałem o przebiegu 
mojej, telewizyjnej „premiery”, której nie było, choć od niej zaczął się mój, czterdziestoletni 
mariaż z TVP… Żadna propozycja scenariuszowa, oczywiście nie wypłynęła z naszej 
strony, ale… Prezes Stefański dotrzymał słowa. Zostałem wezwany do niego, do Warszawy, 
na Plac Powstańców. Na wstępie wyraził żal z powodu „trzeciej przygody” Gulliwera. Nie 
mógł zająć innego stanowiska wobec opinii reszty Komisji, prawie całej, bo znalazł się też, 
nasz gorliwy obrońca… - Nie domyśla się pan, kto? Witold Skrabalak. - Więc istnieje 
„Solidarność Nowodworska”?  Potem złożył pewne wyznanie:   - Wie pan, czego zdążyłem 
się nauczyć jako szef tej instytucji? Że za zdjęcie programu, nawet najlepszego, nie ponosi 
się żadnych konsekwencji. Za puszczenie,  najdrobniejszego błędu, można… stracić 
posadę, i to natychmiast. – Zmienił tonację i przeszedł do rzeczy i wręczył mi 
zapowiedziany tekst. Scenariusz, który wygrał konkurs  na telewizyjny utwór dramatyczny. 
Nosił tytuł „15 sekund”, autorem był nieznany nikomu major WP, Janusz Przymanowski. Po 
zrealizowaniu przeze mnie tego projektu,  w Warszawie, bez udziału kogokolwiek z ekipy 
„Gulliwera” (nazywam tę premierę: wicepremierą), autor awansował na podpułkownika, a 
ja zostałem konkubentem TVP. Stefańskiego wspominam jako najprzyzwoitszego jej Szefa. 
Nazywałem go nawet „świętym Stanisławem Kostką komunizmu”. Nie zgadzam się z 
opinią, że wszyscy wyznawcy odrzuconej ideologii są tylko godni pogardy i potępienia. 
Przyzwoitość ma prawo istnieć w każdym kolektywie. Reżyser Antczak też nie okazał się, 
tylko delatorem. Kiedy, w ramach czystki politycznej zostałem w r. 1966 wyrzucony z 
Telewizji Kraków (nb. wraz z pisarzem Broszkiewiczem), to on mnie wysalwował, 
sprowadził do Warszawy, uczynił swoim zastępcą, potem zostałem następcą jako Główny 
Reżyser TVP.
 O „Gulliwerze” nigdy nie zapomniałem, i kiedy sytuacja polityczna zelżała, 
przystąpiłem do jego remake’u. Zrobiłem to, głównie dla ciężko chorego Broszkiewicza i 
Janka Guentnera, który wówczas zmarnował swoją, kto wie czy nie najlepszą kreację. 
Pomny, że za drugim razem, to już nie ta sama rzeka, odstąpiłem od kopiowania samego 
siebie. Nawet tytuł uległ transkrypcji i brzmiał teraz, zaiste barokowo: 

                          PRAWDZIWE PRZYGODY  LEMUELA  GULLIWERA

                                                      które poznał i opisał

                                                 JERZY BROSZKIEWICZ

                                                           pod tytułem:

                            „DWIE  PRZYGODY  LEMUELA  GULLIWERA”
 Miejscem realizacji w roku 1987, była Telewizja Kraków. Z tamtej trójki 
„Muszkieterów Nowodwoskich” pozostało nas dwóch. Realizatorem obrazu, scenografem 
zarazem został świetny plastyk, biegły w technice TV, Jurek Boduch. Wtedy już technika 
pozwalała na stosowanie tricków, o jakich w czasach „tylnej projekcji” nie można było 
nawet pomarzyć. Jedyna przeszkoda zaistniała z najmniej oczekiwanej strony, Jana 
Guentnera. Prywatnie zapuścił był wąsy i… odmówił ich zgolenia! A ja nie zgodziłem się, 
by wszystkie cztery postaci, jakie kreuje miały te same, sumiaste wąsy. Ostatecznie uległ i 
spektakl stał się faktem dokonanym. Cenzura, ta urzędowa nie zgłosiła żadnych zastrzeżeń, 
mimo aluzji wyrazistszych, niż w r. ’64. Np. olbrzym Glum prezentował się jako chłopo-
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Stefan Szlachtycz

JAK (z pomocą dwóch 
nowodworczyków, przeciw 
trzeciemu) OBALIŁEM KOMUNIZM  
W POLSCE 

fot. archiwum

 Tłum przyjezdnych liczył ze trzydzieści osób. Nowy szef TVP, 
Stanisław Stefański przedstawił mi się i w bardzo uprzejmej 
formie poprosił o powtórzenie próby spektaklu. - Z ważnych, 
wagi państwowej powodów - dodał. Bardziej od tych słów 
zdumiała mnie obecność wśród  przyjezdnych Witka 
Skrabalaka, też kolegi z naszej, maturalnej klasy. To był ten czwarty nowodworczyk, który 
nie okazał się d’Artagnanem. Nie było czasu na refleksje, pracowaliśmy dla TVP, trzeba 
było wykonać jej „prikaz”.                                                                                                                                                                             .
Dla Guentnera, to było, jakby długodystansowcowi nakazano powtórzyć, przed chwilą 
wygrany bieg na 10 kilometrów. Jego wściekłość dała się odczuć w interpretacji, co nawet 
przydało sztuce dodatkowej pikanterii, nie smak wszelako decydował o jakości naszego 
dania. Trybunał polowy rzadko wydaje inny werdykt, jak egzekucja. Naradzali się potem 
długo (hałaśliwie nawet) w gabinecie Naczelnego. My, „muszkieterowie nowodworscy” 
czekaliśmy w sekretariacie.  Sekretarka zabawiała nas wyliczaniem składu osobowego 
inkwizytorów. Super- ważniacy, z władz Telewizji, Cenzury, komitetów partyjnych - 
Wojewódzkiego i Centralnego, jacyś nieznani, zapewne z UB… Skąd się wziął wśród nich 
nasz „Balciu”? – to było najciekawsze. Taką miał ksywę tow. Skrabalak, kiedy był naszym 
kolegą, przyjacielem nawet. Grał w nogę, w kosza i cymbergaja, był… normalny. Skończył 
prawo na Ujocie, wybrał karierę partyjną, i… słuch o nim zaginął. Sekretarka uzupełniła 
naszą niewiedzę: kariera potoczyła się gładko - został konsulem generalnym w Chicago. 
Tamże, przyłapany na zajęciach szpiegowskich, jako „persona non grata” musiał opuścić 
USA w ciągu dwudziestu czterech godzin. Towarzysze w kraju, uznając, że przybysz z 
Ameryki zna się na telewizji, zrobili go owym „lektorem”. - Balciu, jako James Bond! - 
zaśmiewaliśmy się, kiedy z gabinetu wyszedł, wybiegł raczej towarzysz Antczak. Zastępca 
Członka Komitetu Centralnego PZPR zatrzymał się przy mnie, powiedział: - spieszę się na 
próbę - dramatycznie rozłożył ręce (był z wykształcenia aktorem) i dodał:  - naprawdę 
robiłem, co mogłem. - uścisnął mnie i wyfrunął. Nas poproszono na salę rozpraw. 
Wiedzieliśmy po co. Mieli posępne  twarze, a najsmutniejszy, tow. Stefański zabrał głos. 
Laudacja odnosiła się do mistrzowskiej reżyserii, przejmującej interpretacji aktorskiej, 
znakomitej realizacji… Pochlebstwa gładko po nas spływały, czekaliśmy na: - ale… 
Doczekaliśmy. - …ale spektakl, niestety nie może zostać emitowany. Dodał też 
uzasadnienie wyroku: - treść spektaklu uderza w pryncypia Polski Ludowej, zawiera ukryte 
intencje szkalujące, podstępnie godzi w internacjonalne sojusze, w duchu pesymizmu 
propaguje nihilizm, postawę obcą naszej postępowej ideologii, jednym zdaniem: zmierza do 
obalenia naszego ustroju. -  Kiedy  czekaliśmy na dyspozycję: - aresztować! -  z uśmiechem 
dodał jeszcze jedno: ale. - Ale, jeśli w ciągu miesiąca nie przedstawicie Telewizji innej 
propozycji scenariusza  możliwej do realizacji w tym samym składzie, to… Telewizja 
przedstawi wam własną propozycję. - Pluton egzekucyjny oddał salwę w naszym kierunku, 
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robotnika w kufajce i bereciku z antenką. Cenzuralna bojaźliwość władz TVP zawsze była 
większa od obowiązującej. Gotowiec przeleżał na półce jeszcze dwa lata. Na emisję TVP 
zdecydowała się 8-go sierpnia 1989. To była bardzo lekkomyślna decyzja. Wszystkie 
zastrzeżenia i prognozy pamiętnej Komisji z roku 1964, znalazły pełne potwierdzenie   i 
weryfikację. W dniu 18. października tegoż roku, w tejże TVP artystka Joanna 
Szczepkowska, ogłosiła: - że „w Polsce skończył się komunizm”. 
           Szkoda tylko, że nie dodała komu to zawdzięczamy, być może nie wiedziała, że 
kilku chłopcom z Nowodworka (matura ’49). Pisarz Broszkiewicz nie był 
Nowodworczykiem. Do liceum uczęszczał we Lwowie, jego kolega z ławy szkolnej 
nazywał się Andrzej Szczepkowski, później został aktorem, jego córka Joanna też została 
aktorką. Nie tylko za to Ją cenimy… 

Odeszli od nas:

Bronisław Cieślak

Stanisław (Stanley) Fleischer

Dnia 2 maja odszedł nasz przyjaciel Stanley 
Fleischer absolwent AGH. Miał 71 lat.
Wyemigrował z Polski w latach 80-tych, prowadził 
polskie radio na Stanfordzie. Mieszkał w Kalifornii, 
był projektantem elektroniki, często przyjeżdżał do 
Krakowa i był bywalcem Vis a Vis.
Jego ukochanej Małgosi która z nim tu bywała 
składamy wyrazy współczucia.

Aktor, dziennikarz, prezenter telewizyjny i polityk. 
Odtwórca roli Sławomira Borewicza w serialu 
telewizyjnym „07 zgłoś się” i Bronisława Mala-
nowskiego w serialu paradokumentalnym 
„Malanowski i Partnerzy”. Poseł na Sejm III i IV 
kadencji.


