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G dybym
m i a ł a
P a ń −

stwu polecić
lekturę wybra−
nego artykułu
czy informacji,
to miałabym
trudny wybór.
N a p i s z ę
wprost, czytaj−
cie Państwo na−

sze pismo od początku do końca. To
przecież kwartalnik, który trafia do Wa−
szych rąk co trzy miesiace. Akurat wystar−
czająco czasu, żeby o nas nie zapomnieć
i abyście zdążyli Państwo za "Sceną Pol−
ską" zatęsknić.  W tym roku oddajemy
nasz świąteczny numer dosyć wcześnie,
poniewż chcemy zaprosić Was na kon−
certy polskich kolęd w wykonaniu góral−
skiego Zespołu Pieśni i Tańca "Żywcza−

nie". Odbędą się aż trzy koncerty, na któ−
re Ambasador RP pan Janusz Stańczyk
osobiście zaprasza. 

A Scena Polska w Holandii? My spoty−
kamy się po raz ostatni w tym roku 6
grudnia w Utrechcie, aby powspominać
jak minął rok 2009 i życzyć sobie bogate−
go programu  artystycznego w 2010. My−
ślę, że trochę klimatu jak działa Scena Pol−
ska w Holandii znajdziecie Państwo we−
wnątrz numeru w materiale opisującym
wydarzenia minionego roku. 

Z pewnością zabraknie Państwu opo−
wiadania zawsze obecnej Ewy Wagner.
Redakcja usprawiedliwia nieobecność
Ewy w tym numerze, ze względu na za−
warcie przez nią w październiku ślubu.
Gratulujemy! 

Pozostaje mi już tylko życzyc Państwu
Spokojnych, Rodzinnych Świąt, udanego
Sylwestra i Do Siego Roku! 

Zofia Schroten-Czerniejewicz
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Żywiecczyzna jest regionem, gdzie
do czasów nam współczesnych za−
chowała się ogromna ilość zwycza−

jów i obrzędów typowych dla okresu
Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Ro−
ku. Prócz tak dobrze znanych nam kolęd
i pastorałek wykonywanych przy uroczy−
stym wigilijnym stole, w gronie bliskich,
czy też śpiewanych podczas uroczystych
nabożeństw  w kościołach w tym okresie.
Prócz zwyczaju kolędowania − "chodzenia
z kolędą" czy "po kolędzie" małych grup
dzieci od domu do domu, niosących "Do−
brą Nowinę" zachowały się tradycje o
bardziej archaicznym pochodzeniu. Są to
tradycje związane z "Dziadami żywiecki−
mi" i "Przebierańcami".

Dziady niewątpliwie należą do najbar−
dziej barwnych, widowiskowych i atrak−
cyjnych grup kolędniczych Żywiecczyzny.
Pojawiają się w Sylwestra i w Nowy Rok
tylko w niektórych miejscowościach na
południe od Żywca, a mianowicie w Cię−

cinie, Węgierskiej Górce, Żabnicy, Ciścu,
Milówce, Nieledwi, Kamesznicy, Szarem,
Lalikach, Zwardoniu oraz w Żywcu−Zabło−
ciu. Znane były także w Leśnej, Lipowej
oraz Soli.

Młodzi mężczyźni (dawniej tylko ka−
walerowie) przebrani w kolorowe stroje
biegną czyniąc hałas, zgiełk, zamieszanie.
Składają napotkanym i odwiedzanym w
domostwach życzenia, za co otrzymują
kolędę. 

Występują na przełomie starego i no−
wego roku, a więc w momencie końca i
początku roku kalendarzowego. Ale nie
tylko. Okres zimowych świąt, Godów to
równocześnie czas odradzania się słońca,
a co za tym idzie i wegetacji. To w końcu
czas nowego roku kościelnego. Dziady są
zatem klasycznym przykładem ludowych
obrzędów "przejścia". Łączą w sobie róż−
ne treści kulturowe. Są reliktem  bardzo
odległych wierzeń odzwierciedlających
pierwotną wizję świata. Ilustrują specy−

ficzny sposób postrzegania czasu obrzę−
dowego, który cechuje cykliczność i po−
wtarzalność. Wspaniale oddają rangę,
znaczenie i symbolikę czasu przejścia.
Okresu, który był odmienny od poprze−
dzającego i następującego po nim. Okre−
su, w którym zostawał zawieszony natu−
ralny porządek świata. W którym współ−
istniały i mieszały się ze sobą świat i za−
światy, porządek ziemski z nadprzyrodzo−
nym, a wszystko odbywało się "na opak".
Był to czas odmienny od normalnego,
ambiwalentny, równocześnie stary i no−
wy, dobry i zły, cudowny     i groźny, we−
soły i smutny, czas życia i śmierci, żartu i
powagi. Czas w którym nie funkcjonowa−
ły powszechnie obowiązujące normy,
więc wszystko mogło się zdarzyć, nawet
to, czego z  reguły unikano, czego się
obawiano. Dopuszczane były, czy wręcz
oczekiwane  psoty, a nawet wybryki i
nadużycia, ale tylko dlatego, aby nie po−
jawiły się w czasie normalnym. Obrzędo−
wy zgiełk, chaos, zamieszanie, huk, strza−
ły, dźwięk dzwonków wypłaszały w za−
światy zło, przywracały ład i porządek, by−
ły gwarancją wszelakiej pomyślności w
rozpoczynającym się "nowym".

Dziady miały właśnie kreować wszela−
ką pomyślność, powodzenie, dobry po−
czątek. Czyniły to  dzięki symbolice wystę−
pujących postaci, poprzez określone re−
kwizyty, zachowania, gesty  oraz słowa.

W Dziadach występują więc Konie w
wielkich kolorowych czapach oraz  Niedź−
wiedzie w futrzanych kombinezonach. Są
niosące grozę Diabły, Czarny  i Czerwony
oraz odrażająca Śmierć. Jest zawsze han−
dlujący Żyd z nieodłączną długą laską słu−
żącą do odmierzania podwórka, nieraz to−
warzyszy mu Żydówka. Jest wróżąca Cy−
ganka z Cyganem, Kominiarz z niezbędny−
mi narzędziami pracy, sprzedający wszyst−
ko, co możliwe. Dziechciorz z zawieszonym
na plecach warsztatem domokrążcy. Kiedyś
był Garncarz, teraz pojawiają się reprezen−
tanci innych zawodów występujących na
wsi jak Fryzjer, Lekarz, Fotograf. Obowiąz−
kowo muszą być strzelający na batach Pa−
chołcy. We wszystkich grupach z wyjąt−
kiem Zwardonia występują Macidule   w
strzępiastych strojach. Natomiast w  Zwar−
doniu pojawia się Ksiądz, zaś w Żabnicy
Młoda Pani i Komendant. Dziadom towa−
rzyszy muzyka. Bardzo żywiołowe, skocz−
ne, zmuszające do rytmicznego truchtu
melodie grane na skrzypcach i heligonce
oraz wystukiwany na wakacie rytm. 

Każdy z kolędników odgrywa prezen−
towaną przez siebie postać, wykorzystu−

Barbara Ros iek

Przebierańcy noworoczni
– Dziady Żywieckie
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jąc odpowiednie  zachowania oddające
symbolikę postaci lub ukazujące ich ce−
chy charakterystyczne w satyryczny spo−
sób. Żywiołowe, dynamiczne, bardzo
ruchliwe i skoczne Konie w pewnym
momencie padają martwe. Cichnie mu−
zyka, następuje lament, pełne niepoko−
ju wyczekiwanie. Wstaną czy nie, ożyją
czy pozostaną martwe. Jeśli nie ożyją,
nie obudzi się do życia uśpiona przyro−
da. Dlatego za wszelką cenę należy Ko−
nie wskrzesić. Ich powrót do życia prze−
bierańcy podkreślają wielką radością,
gwarem, dynamicznym tańcem. Sym−
bolizujące siłę i płodność Niedźwiedzie
zaczepiają dziewczęta, turlają się po
śniegu przekazując Matce−Ziemi siły wi−
talne. Krążąca pomiędzy wszystkimi
Śmierć oznacza nie tylko koniec, ale i
początek, nową jakość życia. Diabły
symbolizują wszechobecne zło, a w za−
sadzie to zło prowokują. Ład i porządek
starają się przywrócić dźwiękiem gwizd−
ków i dzwonków Komendant oraz kie−
rujący Końmi Cyganie i strzelający na
batach Pachołcy,  

Nieco odmienną wersje Dziadów  sta−
nowią występujący w Żywcu−Zabłciu Ju−
kace. Tutaj najliczniej występującymi po−
staciami są Baciarze strzelający na batach
i dzwoniący dzwonkami. Wśród nich naj−
ważniejszą postacią jest Kasjer ubrany w
czerwony kostium. Oprócz nich występu−

ją Diabły, Babki, Kominiarz, kiedyś Śmierć
i Niedźwiedź. Wszyscy spotykają się w
Nowy Rok o 5 rano w kościele w Zabło−
ciu na tzw. Mszy Dziadowskiej. Ale poja−
wiają się już w Sylwestra. Swój bieg tra−
dycyjnie rozpoczynają w Browarze, a
kończą w Nowy Rok o godz. 13  na mo−
ście na rzece Sole kanonadą strzałów na
batach.

Niewątpliwie Dziady zatraciły swój pier−
wotny magiczny charakter i obecnie są
atrakcyjnym widowiskiem o cechach głow−
nie rozrywkowych, ludycznych.. Dawne
skromne stroje obrzędowe wykonane z fu−
tra i słomy, czyli surowców symbolizują−
cych  obfitość, wegetację, płodność zastą−
piły kolorowe, estetycznie wykonane ko−
stiumy, przygotowywane wspólnie pod−
czas długich zimowych wieczorów. 

Dziady trwają, bo są czymś wyjątko−
wym. I chociaż dziś nikt już nie przywią−
zuje wagi do magicznego znaczenia ob−
rzędu młodzi mężczyźni i chłopcy nadal
przebierają się w barwne stroje         i ko−
lędują. Jest to dla nich niewątpliwie cie−
kawe przeżycie i świetna  zabawa, która
łączy jak dawniej, spaja rozluźnione w
ciągu roku więzi. Mimo że nie są zorgani−
zowanymi zespołami skrzykują się okazjo−
nalnie po to, aby pokazać, że są, że pa−
miętają o swojej tradycji.

Barbara Rosiek

etnograf

Pastora łka besk idzka

Oj maluśki maluśki

1.Oj maluśki, maluśki, maluśki, kieby rękawicka
Alboli tyz jakoby, jakoby kawałecek smycka.
Ref.:  Śpiewajmy i grajmy Mu, Dzieciątku małemu.

2. Cy nie lepiej by Tobie, by Tobie siedzieć było w niebie
Wsak Twój Tatuś kochany, kochany nie wyganiał Ciebie.
Ref.: Śpiewajmy....

3. Tam wciornaska wygoda, wygoda, a tu bieda wsędzie,
Ta Ci teraz dokuca, dokuca, ta i potem będzie.
Ref.: Śpiewajmy....

4. Tam Ty miałeś pościółkę, pościółkę i mietkie piernatki,
Tu na to Twej nie stanie, nie stanie ubozuchnej Matki.
Ref.: Śpiewajmy....

5. Tam kukiołki jadałeś, jadałeś z carnuską i miodem,
Tu się tylko zasilać, zasilać musis samym głodem.
Ref.: Śpiewajmy....

6. Tam pijałeś ceć jakie, ceć jakie słodkie małmazyje,
Tu się Twoja gębusia, gębusia łez gorskich napije.
Ref.: Śpiewajmy....

7. Tam Ci zawse słuzyły, słuzyły prześlicne janioły,
A tu lezys sam jeden, sam jeden jako palec goły.
Ref.: Śpiewajmy....

8. Hej, co się więc takiego, takiego Tobie, Panie stało,
Ześ się na ten kiepski świat, kiepski świat przychodzić zachciało
Ref.: Śpiewajmy...

Są reliktem  bardzo odległych 
wierzeń odzwierciedlających 

pierwotną wizję świata.
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N ie jest łatwo być mężczyzną (do−
brze) po pięćdziesiątce i zabierać
głos w sprawie przeżyć kobiety

po pięćdziesiątce. Ale nie mogę oprzeć
się pokusie podzielenia się kilkoma reflek−
sjami, które mnie naszły po obejrzeniu te−
go spektaklu ("Lifting" ). Zadanie jest
skomplikowane bardzo, bo nie wiem, czy
pisać o spektaklu i aktorce, czy pisać o
sztuce i jej treści. Więc może napiszę o
jednym i drugim.

Treść. W zasadzie banał: kobieta koń−
czy 50 lat i patrzy, jak jej świat zaczyna się
na jej oczach rozpadać. W lustrze, z prze−
rażeniem i niedowierzaniem, ale przecież
niezwykle wyraźnie widzi te swoje skoń−
czone pięćdziesiąt lat. Dopadają ją
wszystkie "nieszczęścia" (uwaga: cudzy−
słów użyty bardzo świadomie) związane z
menopauzą. I jeszcze na dodatek zdradza
ją mąż! Oczywiście z kimś znacznie młod−
szym, bo przecież kobietom powszechnie
wiadomo, że wszyscy mężczyźni po pięć−
dziesiątce zdradzają swoje żony z kobieta−
mi dwudziestoparoletnimi. Mało tego, że
mąż ją zdradza; on od niej odchodzi! (co
jednak okaże się nie takie złe, jak wyglą−
da) Sprawa jest bardzo poważna, szcze−

gólnie biorąc pod uwagę, że spektakl jest
jednak komediowy. No cóż, czasami naj−
serdeczniej śmiejemy się z cudzych klęsk
(przypomnijmy sobie choćby Flipa i Flapa
czy kreskówki  dla dzieci).

Nasza bohaterka potrafi jednak zna−
leźć w sobie siłę, by otrząsnąć się z tych
wszystkich nieszczęść, spotkać starego
przyjaciela, który właśnie − nie dość, że
świeżo owdowiały, to jeszcze bogaty −
wrócił z Ameryki, zakochać się w nim z
wzajemnością, zapomnieć o "starym, wy−
liniałym mężu" i żyć długo i szczęśliwie w
myśl porzekadła ludowego, że "życie za−
czyna się po pięćdziesiątce". Przyznacie
Państwo, że w ten sposób streszczony
spektakl nie przedstawia się zbyt rewela−
cyjnie. Nawet nie bardzo jest tu z czym
polemizować. No bo co tu powiedzieć?
Że historia ta mało dosyć życiową jest?
Że być może jednak nie wszyscy mężo−
wie zdradzają swoje żony, nawet te po
pięćdziesiątce? (A jeśli nawet, to jest to
zwykle krótkotrwałe i niewarte rozdziera−
nia szat.) Że nie każdy wracający emi−
grant musi, czy choćby tylko może, być
wdowcem, naszym starym kolegą szkol−
nym i w dodatku jednocześnie majętnym

bardzo? Że dobrze w sumie, że nasza bo−
haterka tak szybko w ramionach innego
otrząsnęła się ze stresu po zdradzie męża
i po tym, jak od niej odszedł? (A co by by−
ło, jakby został?) Że życie na ogół układa
nam całkiem inne scenariusze, dużo bar−
dziej zawikłane i znacznie mniej roman−
tyczne? To wszytsko prawda. Ale przecież
nie są interesujące historie o "wszystkich".
Ciekawią nas głównie rzeczy, które nam
samym się nie wydarzają, które nas omi−
nęły, choć przecież często chcielibyśmy
inaczej . Wszak film "Pretty Woman" nie
cieszył się tak zwariowaną popularnością
ze względu na prawdopodobieństwo
pokazywanych tam wydarzeń. Więc i tu
jest właśnie tak! Mamy do czynienia z po−
godną, lekką sztuką o wcale nie lekkim i
pogodnym zwykle okresie w naszym ży−
ciu. Sztuce, która mówi − jak tyle utwo−
rów przed nią − że nie warto się zadrę−
czać, że nie jest tak źle, że z każdej sytu−
acji może  znaleźć się wyjście. I to wcale
niekoniecznie wyjście złe. Bo czasem jest
tak, że myślimy, iż to już koniec, dno, za−
paść, beczka z nami w środku zabita z
obu stron, zaszpuntowana i wrzucona
do najgłębszej studni, w dodatku wy−
schłej, żebyśmy nie mogli w tej beczce
nawet pływać. A tu nagle okazuje się, że
studnia była tak głęboka, że wypadliśmy
z niej po drugiej stronie kuli ziemskiej i to
w dodatku w pomarańczowym sadzie u
stóp jego właściciela, który to właściciel
właśnie chciał się z żalu powiesić na ga−
łęzi swego najdorodniejszego pomarań−
czowca (przyznam, że jest to tylka taka fi−
gura stylistyczna, bo nie mam pojęcia,
czy na gałęzi pomarańczowca można się
powiesić), a tu mu spada beczka pod no−
gi, a z niej wydobywają się jakieś przytłu−
mione dźwięki, więc ją otwiera, a w środ−
ku... kobieta atrakcyjna bardzo, choć już
nie całkiem młoda, skulona siedzi i
wdzięcznie się uśmiecha...No, trochę
mnie może poniosło, tego wszystkiego w
tej sztuce nie było! Ale to co było, było
równie romantyczne ,a na pewno nieco
bardziej jednak zbliżone do życia. A przy
tym podane w sposób naprawdę atrak−
cyjny. Jolanta Żółkowska zagrała swą ro−
lę zaiste brawurowo. Jej zmiany nastro−
jów, następujące po sobie w tempie
przewyższającym nawet zmiany strojów,
były równie naturalne, co całkowice
przekonywające. Jej piosenki brzmiały
miło i drapieżnie, romantycznie i przebo−
jowo, balladowo i rockowo. A duet z
kompozytorem i jednocześnie akompa−
niującym jej pianistą − Piotrem Gollą za−
brzmiał prześlicznie, choć trudno sobie

Gienek Brzez ińsk i

Lifting czyli sprawy 
męsko-damskie
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wyobrazić bardziej od siebie odległe gło−
sy (a może właśnie dlatego? Przypomnij−
my sobie choćby Louisa Armstronga i El−
lę Fitzgerald). Bawiłem się więc przednio,
tak samo chyba jak cała − składająca się
jednak w większości z płci zwanej piękną
− widownia. I o to przecież chodziło. 

A na koniec powiem tylko tyle (bo
przecież miało to być "męskie spojrzenie"
na "babską sztukę"): okres po pięćdziesiąt−
ce to trudny czas. Nie tylko dla pań. Ale −
wierzcie mi − da się go przeżyć. Trzeba tyl−
ko troszkę więcej niż zazwyczaj wyrozu−
miałości, trochę więcej ciepła dla tej dru−
giej osoby, odrobiny poczucia humoru i
dystansu do siebie i pamięci o tym, że to
minie, a my zostaniemy. I będziemy ze so−
bą żyć długo i szczęśliwie. Czego wszyst−
kim życzę z okazji zbliżających się Świąt.

Gienek Brzeziński

Teatr
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PPoo  ssppeekkttaakklluu Fot. NS

W s o −
bo −
t ę

26 września
wybrałam sie
razem z moją
przyjaciółką na
przedstawienie
zorganizowane
przez Scenę
Polską w Ho−
landii: "Lifting"

z udziałem Jolanty Żółkowskiej. Było to
dla mnie wydarzenie dużej miary i to
nie ze względu na sam spektakl lecz
więcej ze względu na spotkanie z pol−
ską aktorką, którą przed laty w napięciu
śledziłam − jako Basię − w serialu telewi−
zyjnym "Dom". W ułamku sekundy od−
żyły masy różnych wspomnień, które z
kolei obudziły coś wzruszająco−nostal−
gicznego − coś powiązanego ze smut−
kiem i tęsknotą za czasem, który po pro−
stu przeminął.

Tytuł spektaklu "Lifting" miał naturalnie
też swoją wymowę. W napięciu czeka−
łam, kiedy "Basia" − obecna pani Jolanta
ukaże się na scenie. Podobało mi się, by−
łam pod wrażeniem. Uczta dla oczu i
uczta dla duszy. Dla oczu bardzo ważne,
oczy potrzebują sie napatrzyć, poszukać,
odnaleźć ślady, cienie minionej epoki,
oczy grzebią i szukają coś znajomego − w
mimice, w spojrzeniu, w układzie ust, w
grymasie ust, w zmarszczkach na czole, w
cieniach powiek i przede wszystkim w
uśmiechu. Patrzyłam intensywnie, z pełną
koncentracją, borowałam wzrokiem, szu−
kałam − aż odnalazłam Basię − i od tego
momentu zaczęłam spokojnie śledzić jej
monodram "Lifting".

Podobał mi się, tyle tam było z życia
każdej z nas, tyle podobieństw, zbieżno−
ści, prawie jednakowych momentów.
Coś mnie rozśmieszało, ale zaraz za chwi−
lę coś mnie wzruszało. Kilka razy miałam
łzy w oczach. To były łzy rozpoznania sie−
bie, gdzieś tam, w pewnej sytuacji. 

No i oczywiście napięcie − jak się histo−
ria zakończy. Wróci do niej czy nie wróci.
Naturalnie nie wrócił. Nie wiadomo, mo−
że później − "jeszcze dalej" − wróciłby do
niej, może chciałby do niej wrócić. Ona
po "upadku" przeszła do "wzlotu". Odna−

lazła się z powrotem zawodowo i prywat−
nie. W jej życiu wszystko ułożyło się jesz−
cze raz dobrze. Olbrzymi łyk optymizmu
dla nas − kobiet, które dobrze wiemy i zna−
my, wszelkie życiowe wzloty i upadki. 

Fantastyczny akompaniament fortepia−
nowy Piotra Golli mocno pomagał odczu−
wać i utożsamiać sobie różne zawiłe , raz
wesołe, raz znów smutnoponure  zagma−
twania kobiecej duszy.

Gorące komplementy dla wykonawców:
aktorki Jolanty Żółkowskiej i Piotra Golli.

Ryszarda Turkiewicz 

Ryszarda Turk iewicz

„Lifting” - olbrzymi łyk optymizmu

AArrttyyśśccii  zz  ppuubblliicczznnoośścciiąą Fot. NS

sp4-09.qxd  2009-11-26  21:08  Page 7



Wydarzenia

8 Scena Polska nr 4/2009

www.scenapolska.nl

Salon Poetycko-

-Muzyczny 
S tyczeń − w rok po odejściu w świat

"wiecznej poezji" naszej wspaniałej poetki
Wandy Sieradzkiej de Ruig, postanowili−
śmy uwiecznić pamięć o niej zakładając
Salon Poetycko−Muzyczny i nazywając go
Jej imieniem.  Na pierwsze spotkanie
przyszło wielu miłośników poezji i przyja−
ciół Wandy, w większości autorzy wier−
szy. Obiecałam wówczas, że jeśli zgroma−
dzimy odpowiedni materiał, to postaramy
się w ramach wydawnictwa "Scena Pol−
ska w Holandii" wydrukować własny to−
mik poezji. Muszę z radością stwierdzić,
że dzięki nadsyłanym przez Państwa wier−
szom, projekt ten wydaje się bardzo bliski
urzeczywistnieniu. Tak, jak planowaliśmy,
odbyły się w tym roku cztery spotkania Sa−
lonu: w styczniu, czerwcu, sierpniu i
grudniu. Wszystkim biorącym w nich
udział serdecznie dziękujemy.  

Karnawałowy 

Ba l  Maskowy

Styczeń − we współpracy z Polsko−Ni−
derlandzkim Stowarzyszeniem Kultural−
nym Scena Polska zorganizowała bal w
Utrechcie. Długo zastanawialiśmy się nad
jego formułą. Obawialismy się, czy po−
mysł z kostiumami i maskami nie odstra−
szy naszych gości. Okazało się jednak, że
wiele osób potraktowało ten pomysł z du−
żym poczuciem humoru i przygotowało
pomysłowe przebrania. O miłą atmosferę
na parkiecie zadbali zaproszeni muzycy:
Natalia Rogalski z zespołem i "Trubadur" −
Piotr Kuźniak. Nie tylko doskonale grali i
śpiewali, ale także zabawiali gości pory−
wając wszystkich do tańca. Szkoda, że
karnawał nie trwa cały rok!

Cinema Polska
Marzec − kolejna propozycja filmowa

Sceny Polskiej w ramach tradycyjnego
już przeglądu polskich filmów fabular−
nych w Holandii pt. "Cinema Polska".
Główne pokazy odbyły się w haskim
Filmhuis, gdzie zaprezentowaliśmy dwa−
naście filmów. Większośc z nich pokaza−
no równiez w Rotterdamie w znanym ki−
nie Venster Lantaren. W Amsterdamie,
w zaprzyjaźnionym ze Sceną Polską ki−
nie Melkweg Cinema, odbył sie pokaz
filmu "Katyń" w reżyserii Andrzeja Waj−
dy. Właśnie ten film zgromadził, także w
Hadze i Rotterdamie, tłumy widzów.

Pools Podium - Scen
wydarzenia 

RReeżżyysseerr  MMiicchhaałł  KKwwiieecciińńsskkii  ii  kkoonnssuull  LLeesszzeekk  RRoowwiicckkii  ppoo  pprroojjeekkccjjii  ffiillmmuu  „„JJuuttrroo  iiddzziieemmyy  ddoo  kkiinnaa””  ww  HHaaddzzee Fot. NS
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Przeglądowi "Cinema Polska" towarzy−
szyła zorganizowana przez Ambasadę
RP w Hadze niezwykła wystawa pamią−
tek po ofiarach Katynia. Gościem prze−
glądu był reżyser i producent filmowy
Michał Kwieciński. Dziękujemy publicz−
ności za zainteresowanie się przegląda−
mi polskich filmów. 

Wiank i
Czerwiec − jak co roku w okolicy Nocy

Świętojańskiej Scena Polska, tym razem
przy współudziale Polsko−Niderlandzkiego
Stowarzyszenia Kulturalnego, zorganizo−
wała tradycyjne Wianki w Utrechcie.
Atrakcją wieczoru był z pewnością rewe−
lacyjny zespół "Po Zagonach" z Poznania
pod kierownictwem Waldemara Łyczy−
kowskiego. Kapela grała całe popołudnie,
wieczór i skrawek nocy (oczywiscie Świe−
tojańskiej!). Śpiewy ze Sceny i znad wody
przeniosły sie później do miejsca przy
ognisku. Były polskie kiełbaski, tańce oraz
rzecz jasna najważniejsze − przepiękne
wianki! W przyszłym roku, w niedzielę 27
czerwca spotykamy się w tym samym
miejscu czyli we Forcie Blaukapel w
Utrechcie, można wpisać do nowego ka−
lendarza na 2010 rok.

Kul tu robran ie
Lipiec, sierpień − na zaproszenie Sceny

Polskiej na "Kulturobranie" do naszej let−
niej siedziby w Nowej Róży, przyjechali
bardzo mili goście z różnych stron Euro−
py. Bardzo dziękujemy za odwiedziny
przybyłym z Niderlandów przyjaciołom
m.in.: Jackowi Pachockiemu z rodziną,
Elli i Waldkowi Pankiw, Ani i Władkowi
Padło, Mayi Hoogveld, Robertowi Nocu−
niowi (obecnie mieszkańcowi Łodzi). Z
Niemiec, szukając leśnych tematów do
swojej poezji,  wpadła na kilka dni Joasia
Duda−Murowski z mężem. Joasia była też
naszym gościem na Wiankach w Utrech−
cie. 

Niezwykłą niespodzianką okazał się
przyjazd do Nowej Róży Elki Krzyżaniak
z Centrum Szczęśliwego Człowieka z Po−
znania z grupą miłośników yogi. To był
wspaniały finał naszego letniego "Kultu−
robrania".  Dziękuje Elce, a także Danu−
si Ławniczak z Polskiego Towarzystwa
Stwardnienia Rozsianego i jej koleżan−
kom, za cudownie spędzony razem
czas. Zwłaszcza za wzruszające wiersze
Danusi czytane przy ognisku.  A ja po−
zwoliłam sobie otworzyć tomik poezji
Wandy Sieradzkiej i sprowadzić Ja na

chwilę do nas z gwiaździstego nieba.
Mam nadzieję, że nasze "Kulturobranie"
stanie sie tradycją letnich spotkań Sceny
Polskiej. Warto wybrać się w przyszłym
roku do tego niezwykłego miejsca, na−
szego letniego gniazda w wielkopol−
skich lasach.  

Forum 
Wrzesień − jak co roku, redakcja kwar−

talnika uczestniczyła w Światowym Fo−
rum Mediów Polonijnych w Tarnowie.
Jest to wspaniała okazja, żeby nie tylko
spotkać się z polonijnymi dzienniakrzami z
całego świata, zobaczyć przecudne zakąt−
ki Polski, ale taże polepszyć swój warsztat
dziennikarski. Jeśli udaje się dzieki temu,
wiedzę te wykorzystać przy redakcji kolej−
nych numerów kwartalnika, to należy za
tą mozliwość podziękować organizato−
rom z Małopolskiego Forum Współpracy
z Zagranicą z Tarnowa. W przyszłym roku
Forum odbędzie się w moim rodzinnym
Poznaniu. Swój przyjazd zapowiedział
słynny profesor Miodek. Jeśli macie Pań−
stwo pytania w sprawie zawiłości języja
polskiego możecie przysyłać je na adres
redakcji kwartalnika. Może to pomysł na
stała rubrykę? 

ena Polska w Holandii
a 2009 roku

WWiiaannkkii Fot. NS
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Przedstawien ie  

teat ra lne „L i f t ing”

Wrzesień − recenzje ze spektaklu "Li−
fting" znajdziecie Państwo wewnątrz nu−
meru. Zatem nie będę sie rozpisywać o
samym spektaklu, ale pragnę napisac, że
takiej publiczności jaka ma Scena Polska
w Holandii to długo szukać. Przyjeżdża−
cie Państwo na te dwie godziny czasami
z bardzo daleka, niektórzy juz od kilkuna−
stu lat. Reakcje na widowni i kontakt pu−
bliczności z artystami na scenie jest nie−
zwykły. Często słyszę po przedstawieniu
pochwały od aktorów: "jaka wspaniała,
teatralna publiczność". I to jest zachętą
dla mnie, aby dalej zapraszać do Holan−
dii aktorów scen dramatycznych. Bo te−
atr to miejsce szczególne, nie da się tego
zamknąć w wirtualnej pigułce, teatr trze−
ba przeżyć w teatrze. Tego sobie i Pań−
stwu życzę, aby ta forma działalności
Sceny Polskiej − Pools Podium przetrwała
w tym komercyjnym świecie. W 2012 ro−
ku świętować będziemy 20−lecie Sceny
Polskiej w Holandii. Któż wtedy marzył o
tym, że będzie to tyle lat trwało? Magia
teatru...  

Gdynia
Wrzesień − jak co roku otrzymałam ofi−

cjalne zaproszenie na Festiwal Filmów Fa−
bularnych w Gdyni, który odbywał się w
tym roku już po raz 34−ty. Obejrzałam kil−
kadziesiąt filmów, byłam na kilkunastu
konferencjach prasowych, a co najważ−
niejsze, spotykałam się z twórcami i produ−
centami, mając nadzieję, że zainteresuję
ich pokazami filmów w Holandii. Dużą po−
mocą w planowaniu przez Scenę Polską
pokazów z cyklu "Cinema Polska" ma też

mój udział w spotkaniach zagranicznych
organizatorów festiwali z dyrekcją Festi−
walu, Polskim Instytutem Sztuki Filmowej i
z czuwającym nad nami prezesem Stowa−
rzyszenia Filmowców Polskich Jackiem

Bromskim. Organizatorzy zagranicznych
przeglądów, w tym Scena Polska w Ho−
landii, od 2002 roku przyznają własną na−
grodę. W tym roku przyznaliśmy ja filmo−
wi "Rewers" w reżyseri Borysa Lankosza,
zdobywcy tegorocznych "Złotych Lwów".  

Podsumowanie 

roku 2009

Grudzień − spotykamy się 6 grudnia w
De Oudekatacomben (Stare Katakumby) w
Utrechcie, w samym centrum przy Oude−
gracht. Tańczyć już nie wypada, a na śpie−
wanie kolęd trochę za wcześnie. Ale kazdy
termin, aby spotkać sie w gronie przyjaciół
jest dobry. Obejrzymy wspólnie reportaże z
imprez Sceny Polskiej, porozmawiamy, wy−
słuchamy poezji i odwiedzimy Kiermasz
Świąteczny przygotowany przez nowy pol−
ski sklep "Dzień dobry" z Utrechtu.

Bardzo się liczę z Państwa opiniami,
tak rzadko słyszę Wasze propozycje. Może
razem uda się nam wymyśleć dobry pro−
gram Sceny Polskiej na nowy sezon w ro−
ku 2010. A przede wszystkim złożymy so−
bie życzenia Pogodnych Świąt Bożego
Narodzenia i podzielimy się tradycyjnym
polskim opłatkiem. Wesołych Świąt!

Zofia Schroten-Czerniejewicz

Prezes Stichting Pools Podium - „Scena Polska w Holandii”

Kulturobranie w Nowej Róży Fot. NS
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S alon Poetycko−Muzyczny powstał w styczniu br. z inicjatywy redakcji kwartalnika
"Scena Polska". Pierwsze spotkanie odbyło się w Domu Polskim w Amsterdamie,
drugie w czerwcu podczas Wianków w Utrechcie, a trzecie w sierpniu w trakcie

Kulturobrania w Nowej Róży pod Poznaniem.  Salon ma imię zmarłej przed rokiem w
Holandii poetki Wandy Sieradzkiej de Ruig, związanej  prawie od początku ze Sceną
Polską − Pools Podium i redaktorką naszego pisma. To tylko tyle ile możemy Wandzie za−
oferować za Jej obecność z nami. Wspominamy Ją poprzez poezję, którą tworzyła i tak
kochała.

Zapraszamy do naszego Salonu wszystkich piszących do "szuflady". Będziemy publi−
kować najlepsze wiersze i przedstawiać ich autorów, a wszystkie nadesłane zamieści−
my na stronie internetowej www.scenapolska.nl. Nasz Salon ma już charakter między−
narodowy, goszczą w nim poeci ze Szwecji, Niemiec i Polski. Poniżej, obok wiersza
Wandy, prezentujemy kolejne uczestniczki Salonu, na innych stronach znajdziecie Pań−
stwo wiersze pozostałych. Zachęcamy do otwarcia "szuflad z poezją".  Przysyłajcie nam
swoje wiersze. ZSCz

Salon Poetycko-Muzyczny 
im. Wandy Sieradzkiej

WWaannddaa  ––  ttaakkąą  JJąą  ppaammiięęttaammyy  Fot. Archiwum SP

Wanda Sieradzka de Ruig

Pamięć

Życie trzyma w objęciach

ludzi i zwierzęta -

rozwierając ramiona

nie pozwala im skonać.

Zwraca wolność każdemu

wbrew upartej śmierci -

rozkwitając raz po raz

w najczulszej pamięci. 

Agnieszka 

Angermann Po lak

Teatr

Trwa teatr zwany życiem,

nad nim milion gwiazd świeci,          

zmieniają się ciągle aktorzy,

a życie w swym wirze wciąż leci;

A ziemia jest sceną ogromną,

a Bóg suflerem chwili,

a śmierc gra tak wielką rolę,

choć ludzie będą jak byli;

Wciąż stoisz na scenie życia,

swej scenie małej,

grasz rolę którą w komedii

inni już grali;

Sztuka trwa nieprzerwanie

w chłodzie i słońca blasku,

jesteś jedynym aktorem,

dramatu z ziaren piasku.

Teresa Mi rańska

Przyjacielu

Zaproś mnie przyjacielu 

Posadź przy stole obfitości

lat straconych juz nie szukaj

Zaproś Proszę dużo gości!

w świetle nocy gość przybędzie

Glorie ! Glorie ! Alleluja !

w świetle mocy radość będzie

Glorie ! Glorie ! Alleluja !

Zaproś mnie przyjacielu 

Posadź przy stole obfitości

lat straconych juz nie szukaj

Zaproś Proszę dużo gości!

Gdy przeminie noc świetlista

i zamilknie śpiew radosny

pozostanie biel srebrzysta

Cisza mocy Szczęśliwości

Danuta Ławniczak

Dylematy
Po co sukienka ze skrzydełkami?

Po co mężczyzna u boku w krawacie?

Po co buciki lekkości motyla

Co w razie muzyki zatańczą same?

No i jest muzyka i goście, księżniczka i dwór

Muśliny powitań dzwoneczki szampana

Nad miarę piękna obfitości stół

I te tańce, te tańce do rana ...

I po to sukienka ze skrzydełkami

Po to mężczyzna u boku w krawacie

Po to buciki lekkości motyla

By w razie muzyki...tańczyły same.
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N o i jest to najdziwniejszy, w na−
szej klimatycznej części świata
okres. Plucha, przeplatana ze

śniegiem, błocko pod nogami, do tego
jeszcze mało słońca, więc podatni na de−
presję mają się czym smucić. A tu nic z
tego! Ludzie radośni, uśmiechają się do
siebie, życzenia sobie składają, dzieląc
się tem co mają. Wielu przy stole zosta−
wia jedno miejsce i talerz puste − dla te−
go kto nie zapowiedziany przyjść może.
Idylla, rzec by można, jeno w dalszej czę−
ści roku ta miłość bliźniego rozmywa się
niespodziewanie często, bez śladu znika−
jąc. 

Barszcz w ig i l i jny
Ale nic to − Bóg się Nam Rodzi. Ja też

chcąc go uczcić tydzień przed Wigilią kro−
ję w plastry umyte dorodne buraki, do−
rzucam do kamionkowego garnca trzy,
cztery ząbki dobrego czosnku i kromkę
prawdziwego, razowego chleba i jeden
liść laurowy, całość zalewam dobrą źró−
dlaną wodą z rozpuszczoną łyżeczką soli
kamiennej, przyduszam talerzykiem by
nic ponad wodę nie wystawało, zanoszę
do spiżarni. Tam zakwas ma powstawać
przez dni siedem. 

W dzień Święta gotuję mocny wywar
na włoszczyźnie, by barwy ciemnożółtej
dostał a woda w połowie od pierwszej
odparowała powoli pracując. Nie zapo−
minam o kilku  suszonych prawdziw−

kach. Wczesnym popołudniem odsą−
czam oba wywary i łączę pół na pół, zo−
stawiając jedynie drobno skrojonego
grzybka, dosalam do smaku. Na dno cza−
rek lądują wcześniej zrobione malutkie,
wdzięcznie oko cieszące uszka z grzyba−
mi i kapustą, zalane tak skomponowa−
nym barszczem, który podgrzany razem
smakami się przenikał. To danie, którego
na moim wigilijnym stole zbraknąć nie
może. 

Potem pysznią się rzecz jasna karpie w
różnej formie, od polanego stęgniętą ga−
laretą z marchewką w pyszczku, po w
szarym sosie z rodzynkami do smażonego
w dzwonkach i dojrzewającego w du−
chówce polanego przednim masłem, śle−
dzie różnorakie, kryte pierzynką, po wę−
giersku z winem, słodko kwaśne na śmie−
tanie, oliwne z cebulką, wymieniać by
długo. Po tych delicjach wszelakich pod−
lanych kompotem z suszu i napojem żura−
winowym dobawionym drożdżami by
bąbelki niczem orszada puszczał, na stół
wkracza tort z samych orzechów z kre−
mem maślano− śmietanowym, który se−
niorka rodu Pani Matka, co roku przyrzą−
dza. Ach, tak więc Bóg się rodzi, bądźmy
dla siebie dobrzy. Mnie na cały rok jednak
w pamięci pozostanie postny barszcz, ten
jeden i niepowtarzalny, bo wigilijny. M.G.

www.ziemianinwkuchni.blox.pl

Wszystkiego Najlepszego 
na te piękne Święta i Nowy Rok
życzy tym w kraju i na obczyźnie

łamiącym się opłatkiem 
– Ziemianin 

z wielkopolskiej wsi!

Marek Grądzk i  

Grudzień - czas radości
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K ażdy z nas jest podróżnikiem. Mó−
wi się, że życie to wielka podróż,
której kresu nikt nie zna. Tak jest i

ze mną. Urodzona i wychowana w War−
szawie, męża Holendra poznałam na Kre−
cie. A gdzie mieszkamy? W uroczej i dla
nas czarownej Piwnicznej.

To niewielkie miasto nad Popradem,
leżące na terenie Popradzkiego Parku Kra−
jobrazowego, może poszczycić się nie−
zwykłą historią i pięknym obliczem.

Centrum miasta stanowi Rynek z zabyt−
kową studnią, reszta zaś budynków roz−
siana jest po górach, dolinach i przysiół−
kach. Z której strony nie spojrzysz jest ina−
czej, ale za każdym razem i o każdej po−
rze roku − pięknie. Tu usłyszysz ciszę i do−
tkniesz ciemności. Nawet w nocy wędru−
jąc po górach nie czujesz lęku, a tylko
dreszcz emocji, że coś takiego może się
jeszcze w życiu zdarzyć.

Mój mąż jest zapalonym narciarzem i
całe życie marzyło mu się zamieszkać w
górach. Ja natomiast jestem piechurem i
wędrówki po górach to mój konik. Dlate−
go to miejsce jest naszym miejscem na zie−
mi. Tu jeszcze trawa zielona i woda źró−
dlana. Łagodne stoki są wręcz idealne dla

dzieci, gdyż łatwo po nich i spacerować i
ćwiczyć szusy. Nasze dzieci są tego najlep−
szym dowodem. Narty to ich żywioł. Na−
wet w środku lata potrafią spytać: "Kiedy
spadnie śnieg?" A i spacery po lesie czy
kwiecistych łąkach, na stokach gór nie sta−
nowią dla nich większego problemu. 

Moje pierwsze kontakty z Piwniczną
miały miejsce jeszcze w czasie studiów. I
to, co mnie wtedy ujęło, było stwierdze−
nie: jacy ci ludzie są mili! Na szczęście, nic
się w tej materii nie zmieniło. Oczywiście,
rodzina mnie ostrzegała: przecież to góra−
le, nie przyjmą cię. Ale to nieprawda. Mo−
że to cecha "czarnych górali", którzy tu
mieszkają, spowodowała, że weszłam tu
jak "w masło". Thom również czuje się tu
znakomicie. Wszyscy go rozpoznają i ce−
nią za to, że stara się z nimi porozumie−
wać po polsku, co z każdym dniem idzie
mu lepiej. Przynajmniej tak mówią nasi
znajomi. A także nasi goście, którzy przy−
jeżdżają do nas z różnych stron Polski i
Europy. Nasza dwujęzyczna rodzina czu−
je się równie dobrze goszcząc u siebie Po−
laków jak i Holendrów, Belgów czy Angli−
ków. Dzieci świetnie komunikują się w
dwóch językach i chętnie pomogą mło−

dzieży w nauce jazdy na nartach. Thom
zresztą też.

A miejsca na narty w okolicy dostatek.
I o różnym stopniu trudności. Można spo−
kojnie wybierać i korzystać z różnych
miejsc. Dla początkujących dywaniki, dla
reszty orczyki i krzesełka. Do gondoli też
niedaleko. Coś bardziej ekstremalnego
też może być. Nie sposób się tu nudzić.
Dla tych, ktorzy preferują wypoczynek
"pasywny" też się coś znajdzie.

Która z pań nie tęskini za spa! W ta−
kim przypadku zapraszamy do Ski−hotelu,
ośrodka Smrek lub do Hotelu Wierchom−
la. Tam was wymasują, zrelaksują i napeł−
nią wasze ciała energią na najbliższe dni.
Reszty dopełnią kąpiele w gorących źró−
dłach niedalekiej Słowacji. Natomiast naj−
bardziej schorowani i zestresowani ukoje−
nie mogą znaleźć w sanatorium "Limba".  

Czegóż więcej szukać? Wszystko w za−
sięgu ręki! Jeśli ktoś poszukuje więcej in−
formacji, zapraszamy na stronę:
www.piwniczna.pl A zapytania w języku
niderlandzkim  prosimy kierować na stro−
nę: www.mirabelka.com  Po polsku też
chętnie pomożemy. Koniecznie odwiedź−
cie nasze góry! Marzena Drzewińska-Soons

Marzena Drzewińska-Soons

Dlaczego Piwniczna?!

RRaattuusszz  ww  PPiiwwnniicczznneejj Fot. MDS
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26 sierpnia, w Nowym Sączu, odbyła
się światowa premiera najnowszego fil−
mu Agnieszki Holland i jej córki Kasi Ada−
mik. Pięknie odrestaurowany budynek
Małopolskiego Centrum Kultury  " Sokół ",
wyglądał jeszcze świetniej w blaskach ju−
piterów i fleszy. Nie zabrakło oczywiście i
czerwonego dywanu, na którym witał
gości m. in. wicemarszałek małopolski Le−
szek Zegzda i wiceprezydenci Nowego
Sącza.

Troszkę czasu minęło od momentu
rozpoczęcia zdjęć do zakończenia filmu.
A konkretnie 7 lat. Niezwykle trudne dla
wszystkich było dokręcanie epizodów
urwanych w pół zdania, poszukiwanie
tych samych lub choćby podobnych, gra−
jących wczesniej rekwizytów. 

Film powstał na podstawie scenariusza
Evy Borusovicovej, Słowaczki, dla której
najwaźniejsze było odnalezienie prawdy
historycznej postaci, a nie powielanie baj−
kowo − legendarnych schematów. Dlate−
go niełatwo jest polskiemu widzowi zmie−
rzyć się z nowym Janosikiem, mając w pa−
mięci naszego pięknego, potężnego, za−
dziornego i niezwykle szlachetnego zbója
Janosika − Perepeczki. Obecniej postaci i
jego kompanom zarzuca się dobrodusz−

ność filmowi zaś, za dużo krwi i erotyzmu.
Ale jak mówi sama reżyserka − takie to by−
ły czasy. Wiek XVIII to nie tylko wypach−
nione paniczyki. 

Laco Adamik , ojciec Kasi i były mąż pa−
ni Agnieszki jest z pochodzenia Słowa−
kiem i to on zafascynował je kulturą i ba−
janiami ze swych stron. Postać Janosika
obecna jest zarówno w kulturze polskich
jak i słowackich górali. Pięknie się stało, że
film, którego początki miały miejsce na
Słowacji, swój finał znalazł w Polsce. Jest
to bowiem koprodukcja polsko/cze−
sko/słowacko/węgierska. I tym bardziej
cieszy, że premiera miała miejsce w No−
wym Sączu, a dopiero potem w Pradze i
Bratysławie. Oczywiście górale zakopiań−
scy też mieli zakusy na premierę, ale tym
razem feta odbyła się gdzie indziej.

Niewątpliwie ogromne znaczenie ma
tu fakt, że trzy tygodnie dni zdjęciowych
spędzili twórcy w nowosądeckim skanse−
nie. Byli nim zachwyceni. To były praw−
dziwe budynki, prawdziwe sprzęty i jak
stwierdziła pani Danuta Szaflarska ( grają−
ca 100 letnią babkę Janosika), poczuła się
jak za swych dziecięcych lat w chałupie w
Kosarzyskach  (Piwniczna), gdzie się uro−
dziła, spędziła dzieciństwo i młodość.

Niewysoki ( 175cm) słowak, Vaclav Ji−
racek, jest aktorem − lalkarzem. Ale to w
nim znaleziono idealnego odtwórcę roli
Janosika. Najtrudniejsze dla niego były
sceny zimowe kręcone w polskich Ta−
trach, gdzie " tarzanie" się w śniegu bądź
" wylegiwanie" w podmarźniętym potoku
było na porządku dziennym. Ale sceny w
skansenie nowosądeckim, to już sama
rozkosz, choć o leniuchowniu nie było co
marzyć.

Słuchając i czytając recenzje uważam,
że jest to film godny polecenia. Warto za−
poznać się z prawdziwą historią naszej le−
gendarnej postaci, popatrzeć na uroki
Tatr i Beskidu Sądeckiego, a także skon−
frontować swoje janosikowe wspomnie−
nia z realiami. 

Mam nadzieje, że wkrótce, na zapro−
szenie Sceny Polskiej film " Janosik" zawita
i do Holandii. I wtedy, jeśli Państwo też
zachwycą się urokami krajobrazów i kli−
matów powiatu nowosądeckiego, będzie
nam miło gościć Was u nas. 

Specjalnie dla „Sceny Polskiej”
Marzena Drzewińska-Soons 

kiedyś Warszawianka, kiedyś Holenderka, 

teraz Piwniczanka

Marzena Drzewińska-Soons

Premiera filmu 
„Janosik. Prawdziwa historia”

Premiera filmu w Nowym Sączu Fot. MDS
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P o premierze filmu "Janosik. Praw−
dziwa historia" w reżyserii Agniesz−
ki Holland i Kasi Adamik,  udałam

się na chwilę rozmowy z panią Danutą
Szaflarską, w jej uroczym, drewnianym
domku. Jest cicho, za ścianą słychać tylko
szum potoku. A my siedzimy sobie przy
oknie i rozmawiamy.

Pani Danuto, która to już premiera w
Pani życiu?

Nie wiem, nie pamiętam. Było już tyle
premier filmowych i teatralnych w moim
życiu, ze kto by to spamiętał . Poza tym
ich nie liczę. Tak samo jak nie czytam i nie
zbieram recenzji. Człowiek się nimi intere−
suje tylko na początku. A potem to już
nieistotne. 

Ale w Nowym Sączu to chyba pierw−
sza? 

No tak. I proszę pamiętać, że to świa−
towa prapremiera! To międzynarodowe
towarzystwo, które mogło poznać miasto
i o nim usłyszeć.To wielka promocja dla
miasta, mimo, że i duży wydatek. 

Czy w związku z tym były też większe
emocje, wzruszenie?

Czy ja wiem. Po raz pierwszy występo−
wałam w "Sokole" w 1927 roku . Była to
premiera "Horsztyńskiego" Juliusza Sło−
wackiego, u Bolesława Barbackiego. W
tym miejscu i w Nowym Sączu czuję się
jak w domu. Tak samo czułam się gdy
kręciliśmy sceny w skansenie, gdzie były
przedmioty, ktorych pełen był mój dom i
których w dzieciństwie używałam.

Czy trudno jest być babką Janosika?
Te dwie postacie są sobie bardzo bli−

skie. Bardzo się kochają. Ona jest zna−
chorką, leczy jego rany nie tylko cielesne,
ale i duchowe. To jej przyzywa, gdy leży

w malignie poraniony i w jego majakach
ona się pojawia, choć faktycznie już nie
żyje. A, przypomniała mi się scena , gdy
mieszam kaszę w garnku i mówię do re−
żyserki: pani Agnieszko, ale chłopi prze−
cież jedli ziemniaki? A ona na to: ale w
tym czasie nie było jeszcze ziemniaków
na chłopskich stołach. Okazało się, że tak
było. *

Nie wiem czy mam rację, ale chyba
niezbyt często gra Pani góralkę? A tu
zagrała Pani siebie i u siebie. Jakie to
uczucie ?

Co prawda mówię gwarą, wychowa−
łam się tu w Kosarzyskach, ale tak na−
prawdę to nie jestem góralką. Moj ojciec
był góralem, a dziadek był góralem z
Chochołowa. Ale obydwaj byli nauczycie−
lami ludowymi. Ojciec był także dyrekto−
rem szkoły. Natomiast matka była laszką z
korzeniami ukraińskimi.Wykształcona mu−
zycznie planowała nawet wyjazd na dal−
sze kształcenie do Wiednia. Ja też byłam
wcześnie edukowana i w wieku 7 lat

przędłam już len na wrzecionie i na koło−
wrotku.

I tak niewiadomo kiedy minęło półto−
rej godziny, zrobił się późny wieczór i
trzeba było się zbierać do domu. Rozma−
wiałyśmy o tylu różnych rzeczach. Histo−
ria przeplatała się z teraźniejszością. Imio−
na kolegów, z którymi grała : Świnarski,
Zelwerowicz, Rysiówna, a którzy tworzą
fundament polskiego teatru. Te wszystkie
szczegóły: gdzie, kiedy i która premiera, z
kim zagrana − tak chciałoby się słuchać
jeszcze. Ale na dziś, to juź koniec.

Dobranoc Pani, dziękuję bardzo za
spotkanie.

Marzena Drzewińska-Soons

Marzena Drzewińska-Soons

Babka „Janosika” 
– Danuta Szaflarska 

Danuta Szaflarska

Gienek Brzez ińsk i

Moje przypadki
Kto  przed laty wtargnął w me życie, 
stając na progu w powiewnym błękicie?
Ty.

Komu listy pisałem tęsknotą zraszane,
gdy łzami zapiekła samotność nad ranem?
Tobie.

Kogo brak mi było w podróżach zbyt długich,
ale też gdy wyszłaś na chwilę do kuchni?
Ciebie.

Czyje imię wiatr słony z ust mi wyrywał,
i na fali klawiszach burzliwie nim grywał?
Twoje.

Kim oczy chcę cieszyć jak kiedyś tak teraz, 
gdy na twarzy snu ślady rozkosznie zacierasz?
Tobą.

O kim wciąż wiersze chcę pisać liryczne,
choć słowa uczuciom być nie chcą posłuszne?
O tobie.

O, jedyna moja, najmilsza!
Czym jest życie moje - bez twojej w nim
miłości?
Czymże ja jestem - bez twojej w nim
obecności?!

* Janosik żył w latach 1688-1713. Ziemniaki pojawiły
się w Polsce w roku 1683, kiedy to po Wiktorii
Wiedeńskiej król Jan Sobieski otrzymał je 
w darze od cesarza austriackiego Leopolda I.
Przywiózł ukochanej  Marysieńce tę osobliwość, 
ale nie wzbudziły one większego entuzjazmu na
wilanowskich stołach. Traktowane również jako
roślina ozdobna, spopularyzowane zostały jako
produkt spożywczy dopiero za czasów Augusta II. 
Na większą skalę zaczęto uprawiać ziemniaki w Polsce
dopiero za panowania króla Augusta III Sasa 
(1733-1763).
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Chociaż pogoda nieszczególna
i bardzo często mży lub pada
muszę się przyznać, że ja lubię
Święto Pierwszego Listopada.
Nieważne jaki mamy nastrój
i nie istotne co myślimy,
lecz skoro mamy Wszystkich Świętych
to wszyscy mamy imieniny.

W niebie świętują Wszyscy Święci, 
a tu na ziemi, moi mili,
przywołujemy myślą złotą
tych co nas w drodze wyprzedzili.
W tym dniu radować się należy,
a smucić się wręcz nie wypada,
bo Święto Zmarłych jest drugiego,
a nie pierwszego listopada.

Pierwszego gwar panuje w niebie,
Święci na ziemię spoglądają
i ciesząc się, zobaczcie − mówią −
oni wciąż o nas pamiętają.

Wciąż o nas myślą, palą znicze,
modlitwy niosą nam, bławatki
i na pagórku, tam pod krzyżem,
też dzisiaj ktoś położył kwiatki.

O jak nam dobrze, jak nam błogo,
jak się ciszymy, radujemy.
Nie zapomnieli, pamiętają.
Więc istniejemy, więc żyjemy.
Nie widać nas, nie mamy futer,
płaszczy, szalików, kapeluszy,
lecz każdy z nas ma skarb bezcenny:
miejsce w życzliwej, ludzkiej duszy.
Ma tam na ziemi kącik mały
na serca dnie, w kropelce łezki
by tam przebywać w błogostanie
i żywot wieść ziemsko − niebieski.

To stokroć milsze niż pałace,
które czas poobraca w gruzy.
Mieszkanie w tych co nas kochają
oprze się przecież każdej burzy.

I chociaż aura się ku zimie
wyraźniej skłania niż ku wiośnie,
Spójrz − płomyk lampki nie jest smutny,
Popatrz −migocze wręcz radośnie.
Bo się spotkali znów jesienią
ci którzy są z tymi co byli,

do rodzinnego siedli stołu,
wzruszyli się i ucieszyli,
powybaczali co bolało,
ponaprawiali co dzieliło
i tak przez chwilę się poczuli
jak gdyby nic się nie zmieniło.

O zapalniczkę wnuk poprosił.
Zapalił jedną, drugą świeczkę
babci, dziadkowi, cioci Zosi …
zastanowiwszy się chwileczkę
zapalił także żołnierzowi
i jednej pani, tam w oddali,
bo na jej grobie tego roku
nikt jakoś lampki nie zapalił.

W spadku dostanie zapalniczkę
kolejny wnuk z kolejnej fali,
a więc możemy mieć nadzieję,
że nam ktoś także znicz zapali,
że się zatrzyma i poduma
o starych sprawach, dawnych dziejach,
a więc jest powód do radości:
Głowa do góry! Jest nadzieja!

Cóż, przemijamy. Trwa w najlepsze
pokoleniowa defilada,
ale broń Boże się nie smućmy
w Święto Pierwszego Listopada.

Jerzy  Skoczy las

Listopadowe impresje
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C hrystusowcy wypełniając wolę ks.
Kardynała Augusta Hlonda, Zało−
życiela Towarzystwa Chrystuso−

wego dla Polonii Zagranicznej (rok 1932)
niosą Emigracji Chrystusa i Polskę. W ser−
cu zakonu, w Domu Głównym w Pozna−
niu gromadzone są owoce wieloletniej i
wspaniałej aktywności emigracyjnych śro−
dowisk. Udało nam się stworzyć jeden z
najważniejszych w Polsce księgozbiorów
tego typu. I nie jest to zasługa tylko nasza.
W pozyskaniu materiałów nieustannie po−
magają nam Polacy na całym świecie. Bi−
blioteka jest więc dziełem wielu ludzi do−
brej woli, których serca biją w rytm naro−
dowych pieśni, choć oni sami może nie
zawsze już mówią po polsku.

Od 2001 roku rozpoczęliśmy kompute−
ryzację zbiorów, dzięki któremu skatalo−
gowane zbiory staną się bardziej znane i
dostępne. (zob. www.tchr.org/nbibl).
Od lat prowadzimy wymianę z polskimi
bibliotekami i współpracujemy z wieloma
instytucjami emigracyjnymi. 

Celem Biblioteki wpisanym w chary−
zmat Towarzystwa Chrystusowego, jest
gromadzenie, archiwizacja i opracowy−
wanie szeroko pojętego dorobku Polskie−
go Wychodźstwa. Zbiory służą dzisiaj
głównie klerykom, przygotowującym się
do pracy duszpasterskiej wśród Polonii
oraz w coraz większym stopniu pracowni−
kom naukowym i studentom zaintereso−
wanym dziejami Emigracji.

Naszą chlubą jest Archiwum Jana Ko−
walika. Jest to bezcenny zbiór czasopism
emigracyjnych ofiarowany przez śp. Pana
Jana Kowalika z Kalifornii, autora pięcioto−
mowego dzieła "Bibliografii czasopism
polskich wydanych poza granicami kraju
od września 1939 r.". Unikalną kolekcję
stanowi zbiór periodyków, wydawanych
przez organizacje i stowarzyszenia, para−
fie i wspólnoty Polskich wychodźców od
Stanów Zjednoczonych po Indie i Nową
Zelandię. 

Zbiór polonijny jest jedyną w swoim
rodzaju kolekcją pozycji wydawnictw
emigracyjnych i krajowych, dotyczących
dziejów i współczesności Polskiego Wy−
chodźstwa, a także samego zjawiska mi−
gracji mniejszości narodowych. Księgo−
zbiór emigracyjny to zespół książek wyda−
nych poza granicami Polski, ukazujących
szerokie pole twórczej aktywności Emi−
gracji. W bibliotece znajdują się również
swoje archiwalia: dokumenty i rękopisy,
korespondencja i pamiątki, przekazywane
nam przez Polskich Emigrantów. 

Głęboko leży nam na sercu, aby nic,
co stanowi dorobek Polskiego Wychodź−

stwa nie przepadło bezpowrotnie. Zwra−
camy się z apelem do stowarzyszeń, orga−
nizacji i osób prywatnych o przekazywa−
nie nam zbiorów własnych lub spuścizny
po likwidowanych bibliotekach. Książki i
czasopisma wydane za granicą, które ni−
komu nie służą, znajdą w Bibliotece To−
warzystwa Chrystusowego w Poznaniu
godne miejsce. 

Za wszystkich naszych dobrodziejów i
przyjaciół nieustannie się modlimy i ich
sprawy polecamy Bożej Opatrzności. 

Ks. dr Paweł Melczewski TChr
dyrektor biblioteki
e−mail: pmelczewski@tchr.org
tel. 0048 616472517 − biuro
tel. kom. 0048 509 976 564

Ks.Paweł  Melczewsk i  TChr

Biblioteka Towarzystwa Chrystusowego
dla Polonii Zagranicznej

ZZ  JJeerrzzyymm  HHeekknneerreemm  ww  HHiillvveerrssuumm Fot. ZSCz

ZZ  KKrryyssttyynnąą  BBuukkoowwiieecc  ww  BBrreeddzziiee Fot. ZSCz
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W związku z przyśpieszeniem
tempa rozwoju technolo−
gicznego i wzrostu ogólnej

nerwowości społeczeństwa, coraz czę−
ściej słyszy się narzekania na brak czasu.
Być może lekarstwem stałby się zapo−
wiadany przez autorów powieści scien−
ce fiction wehikuł umożliwiający podró−
że w przyszłość i wstecz. Zwłaszcza wy−
cieczka do przeszłości przedstawia mi
się jako kusząca tajemniczością atrakcja.
Ileż to pożytecznych informacji mógł−
bym przekazać na przykład starożytnym
Egipcjanom. Już widzę siebie na dwo−
rze faraona wśród zgromadzonych spe−
cjalistów różnych dziedzin wiedzy, ka−
płanów, zwykłych dworzan, a nawet kil−
ku pięknie utrefionych pań.

Zaczynam wykład od udzielania rad
tyczących praktycznych udogodnień ży−
cia dla nas oczywistych, lecz moim słu−
chaczom nieznanych. Żeby nie onie−
śmielić zbyt skomplikowaną technolo−
gią, jako pierwszą przedstawiam ideę
roweru. Okazuje się jednak, że mój en−
tuzjazm nauczyciela wygasa z chwi−
lą...no, wygasa. To znaczy, nie miałbym
kłopotów z udzieleniem instruktażu ty−
czącego budowy roweru, gdybym się
nie zaciął na produkcji gumy na opony,
bez których rower mógłby sprawiać
dość dziwne wrażenie. Pomyślałem
więc, że przydatną informacją będzie
podanie sposobu wykonywania jakże
użytecznego w budownictwie narzę−
dzia, jakim jest młotek. Ale i tu po chwi−
li refleksji odstąpiłem od zamiaru, zda−
jąc sobie sprawę, że o wytwarzaniu
młotków wiem nieco za mało. Spuści−
łem więc z tonu, zmieniając temat na
hulajnogę. Tę można wytworzyć całko−
wicie z drewna. Powstał jednak pro−
blem z gładzią podłoża, jako że w ów−
czesnym Egipcie trakty utwardzane as−
faltem, podobnie jak dzisiaj, należały
do rzadkości. 

Po przerwie na kawę postanowiłem
zmienić temat wykładu i przejść do rela−
cji z przyszłości. Przedstawiono mnie już
wcześniej jako przybysza z czasów trud−
nych do ogarnięcia wyobraźnią, co czy−
niło, że zainteresowanie publiczności
wyczuwalne było niemal fizycznie.

− Proszę sobie wyobrazić − rozpoczą−
łem − że w moim świecie istnieje urzą−
dzenie, rodzaj niewielkiej czterokątnej
skrzynki, w której widać cały świat.

− A jak duży jest cały świat? − zadał py−
tanie leciwy już mężczyzna wyglądający
na uczonego kapłana.

− No, jakby to powiedzieć... − udałem,
że się zastanawiam − dość spory. Nie
uwierzą państwo, ale według pewnego
kapłana z terenów, które kiedyś nazy−
wane będą Polską, Słońce nie krąży wo−
kół Ziemi, a odwrotnie.

− No, no, ciekawe, ciekawe − skomen−
tował przyszłe odkrycie Kopernika słu−
chacz wyglądający na szeregowego
dworzanina − ... i co dalej?

− Więcej: nasza planeta jest jedną z...
(akurat w tym momencie wyleciało mi z
głowy ile jest ich dokładnie)... z wielu
obiegających Słońce z regularnością sło−
necznego zegarka.

− Może wróciłby pan jednak do tej
skrzynki, co to świat w niej widać.

− Za chwilę. Mało tego: nieomal
wszyscy ludzie o jasnej karnacji dyspo−
nują przyrządem wielkości dwóch pa−

czek zapałek − a właśnie, czym zapalacie
państwo kaganki, bo chyba nie krzesi−
wem? − no więc przyrząd, dzięki które−
mu każdy z każdym na całym świecie
może  w dowolnej chwili ze sobą roz−
mawiać i przesyłać listy. Naturalnie wi−
dząc się przy tym bez względu na odle−
głość.

− Jeszcze coś w tym stylu? − odezwał
się znany już nam dworzanin.

− Proszę bardzo, chociaż intuicyjnie
wyczuwam pańską lekką nieufność.

− Dobrze, dobrze, prosimy dalej.
− Kolejnym, zapewne trudnym do

zrozumienia wynalazkiem, jest oplece−
nie całego globu jedną jakby pajęczyną,
dzięki której można znaleźć odpowiedzi
na niemal wszystkie pytania, jakie tylko
potrafią przyjść człowiekowi do głowy.
W niewiarygodnie krótkim czasie poja−
wiają się one jako obrazy we wspo−
mnianej wcześniej skrzynce do ogląda−
nia świata. Będący podstawą tych cu−
dów wynalazek spełnia tak wiele innych
jeszcze funkcji, że bez niego trudno by−
łoby sobie wręcz wyobrazić osiągnięcie
innych zdobyczy techniki, pośród nich
broni mogącej zniszczyć zastępy wroga
w ciągu sekund.

− Mojżeszowe plemię też?
− Wszystkie plemiona bez wyjątku.

Po raz pierwszy wyczułem cień zain−
teresowania tym, co mówię.

− Jednak zamiast w celu destrukcji
udało się wykorzystać technikę dla do−
bra ludzkości, za które jako najpilniejsze
ze wszystkich uznano zorganizowanie
czarterowej wycieczki dla trzech osób
na Księżyc. 

− A co to jest czarterowa?
− Wyjaśnię przy okazji. ...Przerwał mi

pan i zgubiłem się.
− Że wycieczka...
− Ano właśnie. Zbudowano w tym

celu wielką beczkę naładowaną pro−
chem (proszę? będzie o tym za chwi−
lę)... no więc wypchano tę wielgachną
beczkę czymś, co nadawało jej ogrom−
ny pęd, na jej szczycie umocowano
mniejszą, ale odpowiednio dużą, by
zmieściły się w niej wspomniane trzy
osoby i całość (po odpaleniu lontu, o
którym będzie później przy okazji pro−
chu) wystrzelono jak kamień z katapulty
(o której będzie mowa przy okazji kata−
pult)  w kierunku, jak wspominałem,
Księżyca. Po jakimś czasie zbliżono się w
bezpośrednie sąsiedztwo owego ciała
niebieskiego, gdzie beczka z trojgiem
ludzi zaczęła wokół niego równomier−
nie krążyć. Wówczas dwaj podróżnicy
przenieśli się do jeszcze mniejszej becz−
ki i opuścili delikatnie, bez wzniecenia
grama kurzu, na powierzchnię Księży−
ca. Tam poskakali trochę, specjalnym
urządzeniem zrobili sobie nawzajem
podobizny (niestety zapominając   o po−
dobiźnie na tle wyłaniającej się zza ho−
ryzontu Ziemi), jeszcze trochę poskakali
(a w skrzynkach na Ziemi wszystko
oglądać można było ciemno na sza−
rym), potem widać znudziła się im za−
bawa, bo weszli na powrót do mniej−
szej beczki, wzbili się w stronę większej,
do której się przesiedli i spokojnie wró−
cili na Ziemię. Wprawdzie nie wierzę w
tę historię za grosz, ale taka jest jej ofi−
cjalna wersja.

Przechodząc do spraw nieco cięższej
naukowej wagi, przedstawiłem kilka
najważniejszych zdarzeń z przyszłości,
zaczynając od Rzymu, jego upadku i po−
wstania chrześcijaństwa. Kiedy byłem w
końcowej fazie zdawania szczegółowej
relacji z pojawienia się boskiej postaci
z miejscowości Nazaret, wsparty o ko−
lumnę wysoki mężczyzna w krótkiej
spódniczce przerwał mi dość mało
grzecznie, mówiąc:

− Panie kolego, tę historię to my zna−
my od dawien dawna. A i to zapożyczo−

Andrze j  N iewinny Dobrowolsk i

Wehikuł czasu 
- wycieczka do Egiptu

Podziękowałem grzecznie, poprosiłem 
o wskazanie mi drogi do zaparkowanego 

na dziedzińcu wehikułu, wsiadłem,
pomachałem mnichowi i wróciłem 
do naszego szczęśliwego świata.
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na została od żyjących wcześniej od
nas. Ten król−słońce z dwunastoma po−
mocnikami, poczęty in vitro i urodzony
w zimowym przesileniu, który w wieku
33 lat umarł w dość nieprzyjemnych
okolicznościach, by po dwóch dniach
zmartwychwstać, to nic innego jak per−
sonifikacja dwunastu znaków zodiaku i
wędrującego po nieboskłonie Słońca.
Zbieżność dat trwającej dwie doby po−
zornej "śmierci" naszej gwiazdy z, jak
pan mówił, Wielkanocą może być przy−
padkowa, ale nie jest. Mamy tutaj tro−
chę materiałów na ten temat, zachę−
cam do nauczenia się naszego pisma, a
gwarantuję, że dowie się pan wielu cie−
kawych rzeczy. Niewykluczone, mogą
się okazać przydatne, kiedy wróci pan
do swoich. Zresztą   w skrzynkach, o
których pan wspomniał, zapewne roi
się od informacji na ten temat. Proszę
sprawdzić, a sam się pan przekona.

Próbując wybrnąć jakoś z sytuacji, w
którą się niechcący uwikłałem, wróci−
łem do przedstawiania mających nastą−
pić faktów historycznych. Wspomnia−
łem, już bez brnięcia w szczegóły, o Bi−
zancjum, odkryciu Ameryki i bitwie pod
Grunwaldem. Zamierzałem podać na−
wet znaną mi datę 1410 nowej ery, ale
że założyciela nowej ery miałem już,
można powiedzieć, nieco ogranego,
odstąpiłem z przekonaniem, że skoro ta
wiedza samemu mnie jest do niczego
niepotrzebna, to starożytnym Egipcja−
nom jeszcze mniej. Przeszedłem wów−
czas do krótkiego przeglądu zdobyczy
w aspekcie sztuk pięknych. Wymieniłem
zaistnienie Michała Anioła i Kodu Le−
onarda da Vinci, Chopina, Beethovena
i Pendereckiego. Jednak po refleksji, że
tylko w Indiach żyje dzisiaj około miliar−
da ludzi, którzy nie słyszeli o żadnym z
wymienionych, nawet o Kodzie, a mi−
mo to jakoś dają sobie radę, uznałem
kontynuowanie wątku artystycznego za
mało rozsądne. Zwłaszcza że publiczno−
ści zdecydowanie nie przybywało: już
w pierwszej części wystąpienia z sali
wyszli stojący najbliżej drzwi, w drugiej
ubyło dalsze dwie trzecie, a pod koniec
został tylko jeden szlachetnie wygląda−
jący starszy kapłan, który podszedł do
mnie, podziękował za wspaniały wy−
kład i zapytał, czy nie zechciałbym zo−
stać przedstawiony wyjątkowemu i wy−
bitnemu uczonemu medykowi mające−
mu znakomite osiągnięcia w leczeniu
wszelkich przypadłości związanych z
opętaniem przez demony.

Podziękowałem grzecznie, poprosi−
łem o wskazanie mi drogi do zaparko−
wanego na dziedzińcu wehikułu, wsia−
dłem, pomachałem mnichowi i wróci−
łem do naszego szczęśliwego świata.

Po przebudzeniu się, już w bambo−
szach przy kawie, zamiast jakiejś lepszej
puenty przyszła mi prosta, zwykła myśl:
jeśli chodzi o wehikuł czasu, to może i
niezłe urządzenie. Na pewno dzięki nie−
mu mielibyśmy więcej czasu. Tylko...No
właśnie! 

AND, Szwecja

B yłem szczęśliwym uczestnikiem,
bądź świadkiem wielu poniższych
anegdotek, inne usłyszałem  od ak−

torów i reżyserów − gości Sceny na Piętrze
w Poznaniu

***
Grudzień "wczesny Gierek", Konin. Z

ok. "Barbórki" piękny i starannie przygoto−
wany koncert, za który płaci KW PZPR.
Sukces, oklaski na stojąco. Żegna nas roz−
promieniony pan z wydz. kultury. Na py−
tanie, czy koncert  mu się podobał odpo−
wiada: jutro będę wiedział!

***
Kino w powiatowym miasteczku,

sprzedano podwójne bilety na koncert.
Gaśnie widownia     i ktoś woła: ludzie,
kupiłem bilety na siedzące miejsca w
pierwszym rządzie, a stoję w ostatnim.
Odwróćcie mnie choć…przodem do sce−
ny !

***
Występowaliśmy bez zapowiedzi kon−

feransjera, pilnując sami kolejności.  Ma−
rian Pogasz i Tadeusz  Wojtych mieli
wejść po moich dwóch (niezbyt długich)
balladach. Zagadali się i spóźnili. Wojtych
dopadł do mnie:  pan śpiewasz nie balla−
dy a…fraszki!!! 

***
Przeddzień stanu wojennego, jeden z

Domów Kultury w Pilskiem.W księdze pa−
miątkowej "Wały Jagiellońskie" po kon−
cercie  zostawiły wpis:

Bez choinki, bez szynki, bez karpia i
prądu Świąteczne pozdrowienia od partii
i rządu !

***
Nowy pensjonariusz Skolimowa, nie−

gdyś sławny amant potrącony na kory−
tarzu przez koleżankę −aktorkę: pani
wie, kim ja jestem ? Ona: ja nie, ale pój−
dzie pan do dyżurki i tam panu powie−
dzą!

***
Hanka Bielicka będąc w Chicago wstą−

piła do polonijnego barku: "Witaj dziecin−
ko, daj mi kawkę − nazywam się…" Mło−
dziutka barmanka: niech pani nie mówi,
ja wiem. Pani jest Ćwiklińska albo Bielicka,
tylko nie wiem, która z was umarła ?

***
Magda Zawadzka i Gustaw Holoubek

swoim pierwszym, nowo nabytym autem
pojechali do ukochanego Krakowa. Po
kilku dniach wrócili i na dworcu Central−
nym przypomnieli sobie o  pozostawio−
nym na parkingu pod Wawelem samo−
chodzie.

***
Koncert "ku czci" w poznańskim aresz−

cie. Piękna poezja na zmianę z odpo−
wiednio dobranymi balladami. W pew−
nym momencie wstaje jeden z osadzo−
nych, stuka drewniakami i zwracając się
do opiekuna melduje: proszę o odprowa−
dzenie do celi, gdyż program mnie nie in−
teresuje !

***
Lokal ZLP − samo południe."Zmęczony"

Jan Himilsbach pozwolił sobie zdrzemnąć
się za kontuarem szatni. Oburzonej tym
widokiem  nobliwej żonie, inny znany pi−
sarz tłumaczy:  "to nie jakiś tam pijaczyna,
tylko znakomity literat i aktor Himilsbach".
Budzący się Himilsbach zwraca się do
małżonki pisarza: " i co, głupio ci teraz,
stara k…. ?"  

***
Tenże J. Himilsbach wraz z nieodłącz−

nym przyjacielem Zdzisławem Maklakie−
wiczem i psem zasiedli w renomowanej
restauracji. Zdumiony kelner, który przy−
niósł drugie danie, widząc psa chlipiące−
go z talerza zupę pyta groźnie: "A czyj to
pies ?". Nie wiemy, było wolne to się
przysiadł!

Piotr Żurowski

Scena na Piętrze, Poznań

Z notesu est radowca 

Anegdotki 
i …takie różne
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O ds tawi −
łem na
b r z e g

stołu atrament,
którym rysowałem
esy floresy na pa−
pierze i włączyłem
magnetofon: 

Zwariowałem
już dawno, tak
dawno, że nie pa−
miętam, kiedy to

było... Gdyby ktoś chciał się dowiedzieć,
jak  było, stwarzam kapsuły czasu, w któ−
rych zamykam obrazy, myśli i uczucia.

Dużo czytam na ten temat i widzę, że
zapisane są fakty, daty aresztowań, prze−
słuchań, rewizji, nazwiska zakazanych
autorów, tytuły zakazanych ksią−
żek...miejsca rewizji, adresy, nazwiska
skazanych. Pomijany jest często ten
aspekt, że gdy za tobą chodzą, nie od−
wiedzasz przyjaciół i nie dzwonisz do
nich, bo masz telefon na podsłuchu, nie
chcesz nikomu zaszkodzić i skazujesz się
na banicje we własnym kraju. Tylko
ukradkiem podchodzisz do kogoś spotka−
nego przypadkiem w tramwaju i mówisz:
miałem w domu rewizję, wpadły notesy,
więc jak masz coś w domu, to przenieś
gdzie indziej, żeby nie było wpadki. Mó−
wisz to, patrząc w okno,  tak jakbyś gadał
sam do siebie, żeby z daleka nie wyglą−
dało to na żaden kontakt. Obcinasz swo−
je długie włosy, żeby zmienić wygląd ze−
wnętrzny, zaczynasz nosić inne ciuchy i
widzisz, od rana, że nagle nie wlecze się
za tobą żaden ogon, nie musisz nikogo
gubić, gapiąc się w szybie sklepu, nie na
wystawę, tylko na niego i wskakując w
ostatniej chwili do autobusu. I tak nie
wierzysz w to, że nikt za tobą nie idzie,
myślisz, że pewnie krąży gdzieś  w pobli−
żu, pojawi się zaraz.

Zawiązujesz raz po raz sznurowadło
buta i patrzysz,  czy nie ma nikogo za to−
bą. Albo wyjmujesz na ulicy z kieszeni ma−
łe lusterko i spoglądasz za siebie. Jedy−
nym wytchnieniem są adwokaci, z który−
mi masz prawo się spotykać.

Raz umówiliśmy się w kawiarni, a ten
adwokat mówi do mnie:  uśmiechnij się,
robią nam zdjęcia! Zauważyłem tylko
błysk flesza lampy błyskowej w otwartym
oknie samochodu, który już odjeżdżał. 

− Nadal nie jesteśmy sami, powiedział
adwokat. Popatrz tam, w kącie sali siedzi
facet i struga patyk, rzeźbi scyzorykiem,
mało sobie palców nie potnie, bo nie pa−
trzy na to co robi, tylko rozgląda się
ukradkiem po sali, podsłuchuje rozmo−
wy, donosi. W każdej kawiarni siedzi taki,
zmieniają się co jakiś czas. Tego znam z
widzenia, zapamiętaj go sobie. I nie
mów nic ważnego teraz, porozmawiaj−

my o czymś nieistotnym, nawet o pogo−
dzie. − A dlaczego ty jesteś nadal adwoka−
tem? −  byłem nieufny. − Bo na mnie szy−
kują coś większego, przygotowują ob−
szerny materiał, nie zamkną mnie tak od
razu, odpowiedział. − Wychodzi, ten rzeź−
biarz, zauważyłem. − Wie, że go rozpo−
znałem, że nic ciekawego nie powiemy,
wszystko słyszał, więc wychodzi, zaraz
przyjdzie tu inny; nie dopijaj tej kawy,
chodź, teraz możemy się wymknąć, po−
wiedział adwokat.

Wyszliśmy na ulicę i szliśmy przez chwi−
lę w milczeniu. Tamtą rozmowę pamię−
tam dobrze, do dziś. 

− Będę się odwoływał, wyrok nie jest
prawomocny, powiedział adwokat.− Już
wyleciałem z pracy, odpowiedziałem.

− Wiem, masz wilczy bilet, nigdzie nie
dostaniesz pracy. 

− To co mam robić? − zapytałem.
− Weź jakąś prace na czarno, z czegoś

będziesz musiał żyć, mycie okien, bo ja
wiem..

.− Paszportu tez nie dostanę, mam za−
kaz przekraczania granic kraju, na piśmie.

− Tego, nawet jak wygrasz z odwoła−
nia ten proces,  nic nie zmieni

− Nie zmieni?
− Nie, z tego, co wiem, dostaniesz od−

mowę z powodu  karalności, a jak im
przyślesz zaświadczenie z sądu o niekaral−
ności, znów dostaniesz odmowę,  tak
wpisują w rubrykę: powód odmowy wy−
dania paszportu − karalność obywatela. W
końcu będziesz chciał wyjechać stąd...

− Nie będę chciał wyjechać! − przerwa−
łem mu gwałtownie.

Nic nie odpowiedział.
Wyłączyłem magnetofon.
Oznaczyłem kasetę numerem 205. 
Wziąłem stalówkę, zanurzyłem w atra−

mencie i zacząłem rysować na papierze w
kratkę kolejne esy floresy.

Włączyłem kasetę numer 199.
"Sybillo, Sybillo, powiedz, jak dlugo bę−

dę jeszcze żył"...śpiewał ktoś, a potem na
estradzie zapowiedziano zespół "Zbom−
bardowana laleczka", dalej leciały jakieś
traumy wojenne..."Dzieci Kapitana Klos−
sa", taki Jarocin z czołgami wycelowany−
mi w scenę i w widownię...to widać  na
filmach...a jak się później rozmawiało z
Robertem, czy z Olafem , to oni uważali
takie teksty wtedy za normalne i za dobra
zabawę nawet...

Wyłączyłem kasetę.
Jest też bardzo prawdopodobne, że to

nie ja zwariowałem... − powiedziałem  do
siebie, patrząc w ścianę. Dzwonek do
drzwi przerwał ciszę. Pomyślałem chwilę,
czy otworzyć drzwi, czy okno, żeby zoba−
czyć, kto przyszedł. Zdecydowałem się
jednak uchylić okno. Pod oknem stał Lati−
no. 

− Cześć Artur, idziesz na imprezę? − za−
pytał. −Nie mam ochoty −odpowiedzia−
łem.

− Znów coś nagrałeś?
− Tak, chcesz posłuchać?
− Chcę −odpowiedział Latino.
Wpuściłem go do domu.
− Napijesz się herbaty? 
− Napiję się herbaty...westchnął Latino
.− No, to słuchaj.
Włączyłem kasetę numer 205.
"Zakaz przekraczania granicy kraju na

piśmie", wbili ci to do paszportu? − zainte−
resował się Latino.

Nie dostałem w ogóle paszportu, tylko
takie pismo, przysłali mi  poczta. Nie dzi−
wię się, Latino, że pytasz. W książce "Hi−
storia Cenzury na świecie w latach 1945 −
2000"  w 1986 roku są w Polsce tylko trzy
wyroki ośmiu miesięcy więzienia w zawie−
szeniu na pięć lat, za posiadanie zakaza−
nych książek i czasopism. Wiesz, co  usły−
szałem tego lata w Warszawie..."miałem
podziemną drukarnię, zgłosiłem biznes
po 89 i działa do dziś", albo − "co mówisz,
u mnie na Żoliborzu była imprezownia,
właśnie wróciliśmy z rodzicami z placów−
ki w Afryce, w 84..."

− No,  dobrze, że nie z Moskwy.
− Nawet niektórzy rówieśnicy, którzy

wtedy żyli w Polsce, mało o tym  wiedzą,
Latino.

− Jak wyglądały cele dla więźniów poli−
tycznych?

− Nie było osobnych cel dla więźniów
politycznych, siedziało się z mordercami,
z różnymi przestępcami, nie chcę o tym
wspominać...Lepiej opowiem ci coś we−
sołego. Kiedyś dostałem paczkę na Świę−
ta, z Paryża. Nie wiedziałem od kogo, nie
było adresu, nazwiska nadawcy, zupełnie
nic. W środku znalazłem czekoladę, ka−
kao, szampon do włosów i parówki w
puszce. Otwieram parówki, a tam jakiś
biały proszek. Myślę, przemyt narkoty−
ków, czy co? To był cukier i w cukrze, w
małym formacie ksiązka Władimira Bu−
kowskiego,  Pacyfiści kontra pokój, wyda−
na przez  Spotkania. Zakazana. Znajomi
otworzyli te kiełbaski przy ognisku...było
jeszcze weselej! A potem czekaliśmy na
powielacz w częściach, w puszkach za−
chodnich konserw.

− I przyszedł?− No, nie...ale dobrze było
sobie pomarzyć.− To jak to się stało, że wy−
jechałeś?

Wyjąłem  z szuflady stołu nagrana
dawno kasetę  numer 16.

− Możesz sobie posłuchać.
Latino włączył  magnetofon i usłyszał

mój głos:
Nielegalnie myłem okna, instalowa−

łem okapy nad kuchniami, a w radio le−
ciały jeszcze czasem piosenki z moimi tek−
stami...dziwne to było... Dostawałem za−

Agnieszka Sadlakowska

Za horyzontem myśli 
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proszenia, z Danii, Francji, Kanady, Nie−
miec, Holandii, na zmianę i odmowy, aż
raz dostałem zaproszenie na konferencje
prasową i festiwal teatralny z Instytutu
Teatralnego w Amsterdamie i przedstawi−
ciel tego instytutu przyjechał porozma−
wiać o wymianie kulturalnej między Pol−
ską i Holandią. Poszliśmy razem do Pa−
gartu, oni wysyłali artystów z Polski za
granicę, przedstawiłem się po nazwisku,
po czym  na zakończenie rozmowy pa−
dło pytanie o paszport na tę konferencję,
na dwa dni. Dwaj panowie z Pagartu
przeszli nagle z języka angielskiego na
język polski i jeden mówi do drugiego:
znasz tego Artura X.? A drugi mu odpo−
wiada:  nie znam. − To wyślemy tego sze−
fa teatru, mówi pierwszy, a drugi mu
przytakuje. I wtedy nie wytrzymałem, za−
pytałem, czy dostanę  paszport, czy nie?
Na to oni zareagowali razem: a to pan
jest?! I przeszli na angielski, mówiąc, że
paszport  jest gotowy, tylko biuro już jest
zamknięte, ale od jutra, rano, mój pasz−
port można odebrać.

Holender się zdziwił, pyta mnie, co oni
mówili po polsku, a ja mówię, że gdyby
to rozumiał, jeszcze bardziej by się zdzi−
wił. Później wszystko mu opowiedziałem.

Następnego dnia poszliśmy tam razem
i paszport już na mnie czekał; wszyscy w
biurze wyjątkowo uprzejmi, nie było żad−
nych problemów. Wyjechałem na dwa
dni, ryzykując bilet w jedną stronę, to
znaczyło, że jak mnie wypuszczą, to
znów nie będą chcieli wpuścić z powro−
tem.

Poleciałem do Amsterdamu, później
pojechałem do Paryża, okazało się, że te
paczki zrobili moi  przyjaciele że studiów,
Michel zatrudnił się w fabryce, pewnego
dnia został  dłużej przy taśmie z konser−
wami i zapakował ksiązki z cukrem w
puszki kiełbasek, mistrzowsko!

Zostałem wtedy w Paryżu i w Amster−
damie dłużej niż te dwa dozwolone
dni...za to miałem przez pięć lat nie do−
stać paszportu, za karę, jak wrócę za póź−
no... A ja się właśnie wyrwałem, poczu−
łem wolność i już nie miałem ochoty na
to, by być od nowa więźniem swojego
kraju.

Latino wyłączył kasetę.
− Rozumiesz to? Później  nie chcieli

mnie wpuścić do Polski, jak tylko mi się
skończyła ważność paszportu...i tak samo
wyszło... − dokończyłem.

− No tak,  rozumiem − odpowiedział La−
tino. − Wiesz co , Artur, nie możesz tak sie−
dzieć sam i myśleć o tym wszystkim, co
było. Chodźmy na imprezę.

− Dziś jest Święto Zmarłych, znicze na
cmentarzach − powiedziałem.

− No właśnie,   Fiesta de Los Muertos,
po meksykańsku! − ucieszył się Latino.

− Daj spokój Latino...
− Pojedziemy rowerami, do  galerii

sztuki w pobliżu. Cmentarze i zapalone
znicze...Tak, tak, bardzo romantycznie,
po polsku. A na fieście  ludzie mają poma−
lowane twarze w czaszki,  zęby na
ustach, czarne plamy wokół oczu, są dri−
ny, zakąski, muzyka, chodź, musimy tam

być!  To nie Polska! No, chodź...
− Dobrze,  zawsze mogę wyjść − zdecy−

dowałem się.− Możesz − Latino zgodził się
ze mną.

Przed galerią stały i leżały rzucone jak
popadnie rowery. W środku kłębił się
tłum gości, ubranych i pomalowanych
jeszcze bardziej fantazyjnie, niż wspo−
mniał  Latino. Grała orkiestra, tańczono i
pito jakieś drinki. Szklankę o zapachu spi−
rytusu, że słomką ozdobioną maliną, do−
staliśmy   już w progu.

Na stole w głębi pokoju stały parujące,
gorące potrawy. Nie byłem głodny. Od−
stawiłem  pustą szklankę. Na tacy wnie−
siono kolorowe drinki, co wszyscy goście
przyjęli z głośnym entuzjazmem.

Latino wzniósł po polsku toast − na
zdrowie; szybko uczył się zwrotów w ob−
cych językach. Odpowiedziałem − na
zdrowie! Nie dało się tego wypić za dużo,
choć trzeba przyznać, że od razu dawało
mocnego kopa.

− Jesteś Polakiem? − zapytała mnie nie−
spodziewanie jakaś kobieta. − Tak, jestem
Polakiem. Czemu pytasz?− Wy, Polacy,
wyrzuciliście mnie z Polski. Jestem polską
Żydówką  − odpowiedziała.− Tak? Pewnie
wywalili cię w 68, z rodzicami, a mnie w
88. I nie Polacy, tylko komuniści, którzy w
Polsce, po Drugiej Wojnie Światowej,
konstytucyjnie ustanowili rząd robotni−
czo−chłopski, a intelektualistów, arystokra−
tów, Żydów i wszystkich, którzy nie paso−
wali do tego modelu, starali się usunąć.
Ciesz się, że cię wyrzucili, a nie zabili. 

Popatrzyła na mnie z niedowierza−
niem.

− Koniec wykładu. Resztę możesz sobie
przeczytać, jeśli nie zrobiłaś tego do tej
pory − dodałem cynicznie, myśląc, że się
obrazi i odejdzie zaczepiać kogoś innego.

Nagle odstawiła swoją szklankę, tak
mocno, że przełknąłem malinę z drinka
razem z kostką lodu.

Objęła mnie niespodziewanie, szep−
cząc: bracie. Przytuliłem ją, mocno, na
chwile. Nie chciałem więcej pić, ani tym
bardziej tańczyć, impreza rozkręcała się
szaleńczo. Wyszedłem przed galerię. Wie−
czór był chłodny, jesienny, nie chciało mi
się szukać mojego roweru, który nie stał
tam, gdzie go zostawiłem. Poszedłem
przed siebie. Bramy cmentarne, jak za−
wsze nocą, były zamknięte. Szeleściły li−
ście w alejce, na która trafiłem, gdy prze−
szedłem przez płot. Nie miałem ze sobą
znicza, nie miałem też żadnych zmarłych
krewnych, ani przyjaciół na tym cmenta−
rzu, zapaliłem na chwile zapałkę i płomyk
oświetlił jakiś pomnik nad omszałą płytą
grobowca. Poczułem się nieswojo. W
alejce obok ktoś przy płomyku zapalniczki
czytał półgłosem, albo się modlił, stojąc
samotnie z kartką w  dłoni; widziałem go
kątem oka, niewyraźnie. Odszedłem ci−
cho, wydostałem się, znów  przez płot,
na ulicę. Tak się to wszystko skończy, za−
kopią mnie po śmierci na jakimś cmenta−
rzu i nikt nawet nie przyjdzie zapalić zni−
cza na moim grobie, pomyślałem. A mo−
że przyjedzie ktoś z daleka i  przeczyta
nad moim grobem, w niezrozumiałym

dla innych języku coś, czego już nie usły−
szę...− Artur! − zawołał do mnie z daleka
Latino − tak myślałem, że pójdziesz na
cmentarz...− Znasz mnie już trochę −
uśmiechnąłem się.

− Wracamy na imprezę,  masz pojęcie
jak tam jest?!

− Chyba mam. Chcę być sam, idę do
domu. Dobranoc.

W domu włączyłem magnetofon i za−
cząłem nagrywać kolejną kasetę:

Chcę się uwolnić od wspomnień, od
tych koszmarów, które mnie męczą.

Sny, sny mam piękne. O lataniu. Wi−
dzę takie miejsca, w których nigdy nie by−
łem, zielone łąki i przepiękne miasta, bu−
dynki z balkonami, wieżyczkami, zachwy−
ca mnie ta architektura i ulice, skwery,
place, mosty! Przelatuję nad miastami,
których nie ma, które są tylko w moich
snach.  Siadam w jakimś parku, albo na
przystanku tramwajowym i nikt mnie nie
widzi, choć czasem spotykam kogoś, kto
mnie widzi, taka mała dziewczynka nie−
dawno...no i niedobrze, bo powiedziała
o tym mamie, a mama ją zganiła za wy−
bujałą wyobraźnię. Tak...i może jeszcze
zaprowadzi ją do lekarza, do psychiatry,
biedne dziecko...

Psychiatrzy, którzy opiekowali się więź−
niami politycznymi w szpitalach, na od−
działach zamkniętych, milczą. Nie znala−
złem żadnych opisów...Czy leczą ich elek−
trowstrząsami z depresji, czy podają im le−
ki, na poprawę nastroju?

Cóż, obowiązuje ich tajemnica lekar−
ska...

Marianna, leczona z depresji elektrow−
strząsami, przestała malować  obrazy, do
końca życia nie namalowała już nic, zu−
pełnie nic...

Wyłączyłem magnetofon. Wyciągną−
łem taśmę z kasety i pociąłem na kawał−
ki, zniszczyłem ją. O moich snach wspo−
minał nie będę. Zapiszę tylko fakty. Posta−
nowiłem nie  zapisywać  więcej myśli,
uczuć i  obrazów. Wtedy mężczyzna z
cmentarza, z fioletowym płomykiem za−
palniczki, pochylił się nade mną, trzyma−
jąc cylinder w drugiej dłoni, zamiast kart−
ki i rozpostarł swoje ogromne, czarne
skrzydła. Skąd się tu wziąłeś, pomyśla−
łem, a on tylko uśmiechnął się łagodnie,
nie mówiąc nic. Czułem, że wszystko ro−
zumie i wszystko wie. Mała dziewczynka
z mojego snu wyszła zza  skrzydła męż−
czyzny i podała mi rękę. Poczułem się
uwolniony od niepokoju, który towarzy−
szył mi stale, od lat.

Agnieszka Sadlakowska

Od Redakcji:
Opowiadanie Agnieszki Sadla−
kowskiej zdobyło wyróżnienie w
V Konkursie Literackim im. Marka
Hłaski 2009 organizowane przez
pismo Jupiter z Wiednia. Na kon−
kurs nadesłano ponad 200 tek−
stów polskich autorów − twórców
literatury tzw. polonijnej z 22
krajów świata. Przyznano 3 na−
grody główne i 10 wyróżnień.
Gratulujemy!
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P amiętam ten moment kiedy po raz
pierwszy  zadzwoniła do drzwi mo−
jego domu, a ja otworzyłam je

przed nią. Stała  uśmiechnięta z głową lek−
ko przechyloną, jej oczy patrzyły na mnie z
jednej strony badawczo, z drugiej wycze−
kująco a jedocześnie bardzo ufnie. Było w
nich zadowolenie z siebie, jakby była ja−
kimś udanym  prezentem który właśnie
sam się dostarczył. A ja, trochę zdziwiona,
bo takiego prezentu zupełnie wtedy nie
oczekiwałam, wpuściłam ją do środka.  A
potem pamiętam że pojawiała się , znika−
ła, ciągle gdzieś bywała, gdzieś jeździła,
nocowała i znowu do mnie wracała. To
ona decydowała kiedy się zobaczymy. By−
ło między nami jakieś niewypowiedziane
nigdy porozumienie co do naszego po−
nownego spotkania się: ja po prostu wie−
działam, że ona bardzo szybko się zjawi, a
dla niej było jak najbardziej oczywistym,
że nie musi mnie uprzedzać bo  nawet w
środku nocy, drzwi mojego domu będą
dla niej otwarte.

Porozumienie to wynikało z niepokoju
który nosiła w sobie. Był mi on tak  bardzo
znajomy....

Jej naturalna uroda powodowała, że
ludzie zastygali w ruchu i przyglądali się
jej z zadumą. Była tego zupełnie nieświa−
doma. Miała w sobie coś, co się coraz rza−
dziej spotyka, a co ku mojemu zdumieniu
udało  jej się ocalic pomimo, że całe jej ży−
cie sprzysięgło się przeciwko temu : była
sobą.  

I tym się różniłyśmy.  Obie okaleczone
w dzieciństwie: niekochane, poniżane, od−
rzucane . W dorosłym  życiu szukajace cią−
gle miłości , uznania i akceptacji.  W męż−
czyznach, kontaktach towarzyskich, w pra−
cy. Ale o tym dowiedziałyśmy  się parę lat
później.  A jednak była między nami   ta
podstawowa różnica : ona niczego nie
ukrywała, a ja ogromna część swojej ener−
gii przeznaczałam na granie w teatrze jed−
nego aktora przed całym światem pewnej
siebie, pozbawionej kompleksów, spełnio−
nej kobiety . Pamiętam jej ogromne zdu−
mienie kiedy  zaczęłam zdejmować  ma−
skę. Zanim jednak ją zdjęłam, chłonęłam
każde jej słowo i  powoli zaczynałam
uświadamiać  sobie jak głęboko w pod−
świadomości ukryłam swoje okaleczenie. 

Pojawiła się w moim życiu w momen−
cie kiedy przyszło mi zapłacic cenę za wy−
parcie tego okaleczenia i tak dalekie odej−
ście od samej siebie. Ceną tą była coraz
częściej towarzysząca mi depresja.

A potem nagle wyjechała. Daleko. Za
daleko, żebyśmy mogły się spotykać. Ale
dzwoniła do mnie . O różnych porach, w
środku dnia, wieczorem, w nocy. Rozpo−
częła terapię u jakiejś bardzo dobrej kana−
dyjskiej terapeutki. −  Czy wiesz że to nasze
bogate życie towarzyskie , nowe znajomo−
ści, pseudo−przyjaźnie, te weekendy tylko

broń Boże nie w domu, to ciagłe szukanie
nowych doznań to jest ucieczka od siebie?
Nie rozumiałam wtedy jeszcze o czym mó−
wi. Nie przejmowała sie tym zbytnio.  

Zdawała mi relacje po każdym spotka−
niu z terapeutką: 

−  Dzisiaj pytam moją psycho dlaczego
za każdym razem kiedy moj mąż wraca z
pracy, pomimo że czekam na niego, cieszę
się że razem zjemy obiad przy ładnie na−
krytym stole, w momencie kiedy przekręca
klucz w drzwiach, to miłe uczucie oczeki−
wania pryska w ciągu paru sekund,  a na
jego miejsce pojawia się  uczucie niechęci.
Psycho pyta czy to nie jest czasem  związa−
ne z powrotami mojego ojca do domu .
Cofam się wstecz. Widzę siebie tam , daw−
no temu, w domu rodzinnym . Jestem w
swoim pokoju. Słucham muzyki, rozkoszu−
ję się , tańczę. Rozpiera mnie radość.  Po−
mimo wszystko udało mi się stworzyć swój
własny , piękny świat. Jest maleńki bo ma
powierzchnię szesnastu metrów kwadra−
towych, ale jest  w nim mnóstwo książek i
płyt które są balsamem dla mojej duszy.
Nagle.. słyszę zgrzyt klucza w zamku. Oj−
ciec!  Moje ciało sztywnieje, piękny świat
znika, pryska radość  a jej miejsce zajmuje
.... lęk i niechęć.  Wracam do teraźniejszo−
ści i doznaję olśnienia:  przecież to jest ta
sama  niechęć !

Rany boskie − powiedziałam do słu−
chawki, przeniosłaś to uczucie w dorosłe
życie. Jak pies Pawłowa! 

Tak, usłyszałam po drugiej stronie, tyl−
ko, że pies Pawłowa nie  jest w stanie zro−
zumieć, że  klucz którym mój mąż otwiera
drzwi wcale nie musi zwiastować tego co
zwiastował klucz mojego ojca, a ja to dzi−
siaj zrozumiałam.

Bogu dzięki, pomyślałam  sobie bo zna−
łam  jej męża , jego anielską cierpliwość do
niej i bezwarunkową miłość jaką ją obda−
rzał. Wtedy też po raz pierwszy zaczęłam
przyglądać się sobie...                               

Takich telefonów od niej  miałam mnó−
stwo. Były w nich olśnienia i załamania ,
jak wtedy kiedy napisała  list do nieżyjące−
go już ojca: 

"Tato coś ty mi zrobił",  zaczęła i poczu−
ła paraliżujący lęk,  ale pisała dalej. Po raz
pierwszy w życiu odważyła się wykrzyczeć
mu co czuła kiedy się awanturował, kiedy
ją bił a im dłużej pisała  tym  szybciej znikał
lęk a zaczął pojawiać się żal . I nagle popły−
nęły pierwsze łzy , była zdziwiona bo my−
ślała że nie umie płakać a tu morze łez, a
potem kiedy łzy już wyschły,wyrzuciła z
siebie wszystko co tak głęboko zakopywa−
ła przez całe lata : "zamiast miłości którą
powinieneś mi dać, otrzymałam od ciebie
tylko poniżenie, niechęć i wrogość.

Był taki moment ze szukałam swojego
aktu urodzenia bo podejrzewałam,  że nie
jestem twoim dzieckiem, bo przecież nikt
nie  traktuje tak własnego dziecka. Myśla−
łam że ten akt mi coś wyjaśni. Ale nic mi
nie wyjasnił. Ty byłeś moim ojcem. Jak to
możliwe, tato?" 

I co teraz czujesz? − zapytałam ostroż−
nie

Jestem jedną wielką krwawiącą raną −
powiedziała wtedy . Jej głos zdradzał głę−
boką depresję. 

Przestała dzwonić.  Na mój e−mail od−
powiedziała  dopiero po dwóch tygo−
dniach: "chcę przez jakis czas pobyć sama
z tą raną , jest bardzo bolesna, ale ja po
raz pierwszy w życiu ją czuję i to jest do−
bre."

Nie rozumiałam co ma na myśli.
Napisała że bardzo ważnym jest po−

czuć ten ból. To jest pierwszy krok do od−
nalezienia siebie. 

Dziecko, które nie otrzymało od rodzi−
ców miłości umiera, chyba że samo ją so−
bie stworzy  i otoczy się pancerzem przed
tym wszystkim co burzy mu ten stworzony
obraz. Każde uderzenie, każde poniżenie i
odrzucenie utwardza ten pancerz, a dziec−

Bronka

Lustro
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ko chowa się coraz głębiej i głębiej żeby
tego nie czuć. To pozwala mu przetrwać.
Jednak w dorosłym życiu płaci za to wyso−
ką cenę. Zupełnie nie czuje siebie. 

Zadzwoniłam do niej  kiedy dzięki tera−
pii uświadomiłam sobie że alkoholizm mo−
jej matki był wyborem.
. Moja matka dokonała tego wyboru, a ja
jej skutecznie w tym pomogłam. Wystawi−
łam jej pomnik wrażliwej, poranionej przez
los kobiety. Ale to nie życie ją poraniło.
Ona sama skazała się na taki los. Jest tyle
kobiet samotnie wychowujących dzieci.
Nie wszystkie piją. Napisałam do niej list,
napisałam że nasze role były odwrócone :
ona w swoim rozwoju nigdy nie wyszła
poza etap dziecka, a ja od najmłodszych
lat jej matkowałam. Napisałam, że jestem
w drodze do dziecka o które ona nigdy nie
zadbała. Muszę zatroszczyć się o nie sama.
W przeciwnym razie grozi mi tylko istnie−
nie, a ja chcę żyć. Podałam jej parę adre−
sów terapii dla alkoholików. Napisałam, że
to jest jej droga do dorosłości. Tylko od niej
zależy czy na nią wejdzie. Jeżeli dokona te−
go wyboru, te nasze drogi o przeciwnych
kierunkach spotkają się w pewnym mo−
mencie i wtedy powstanie nasza nowa,
wspólna droga . Jeżeli zdecyduje się pozo−
stać w miejscu w którym tkwi, odległość
miedzy nami będzie się tylko zwiększała aż
w końcu nie będzie już powrotu. 

−  Jak się teraz czujesz? − zapytała.
−  Jak w żałobie − powiedziałam − ale to

jest dobre.
Spotkałyśmy się  cztery lata później, na

rynku w Krakowie.  Był piękny słoneczny
dzień. Rozkoszowałyśmy się słońcem, pie−
rogami, cygańską muzyką i cudownym
spokojem który towarzyszył nam już od
paru lat.

Rozmawiałyśmy o tym jak rodziłyśmy
się na nowo, jak powoli pękał pancerz. Jak
straszliwie był gruby, jaką miał niezliczoną
ilość warstw. I jak  te warstwy znikały , jed−
na po drugiej , bardzo powoli, lata całe,
ale znikały na dobre , rozpuszczały się, za−
mieniały w nicość. Aż pewnego dnia po−
czułyśmy to schowane dziecko. Było takie
słabe, kruche, rozdygotane, niepewne, że
aż się przeraziłyśmy . .  Otoczyłyśmy go
ogromną, bezwarunkową miłością. I jakiś
czas potem poczułyśmy, że ma wielką siłę
w sobie . Im więcej miłości dostawało tym
szybciej wychodziło ze swojej kryjówki,
tym piękniejsze i radośniejsze się stawało .
Zniknął pancerz a  wraz z nim  chore uza−
leżnienia od rodziny, przyjaciół , komplek−
sy, poczucie niskiej wartości, lęk przed ży−
ciem. Odnalazłyśmy siebie, cudownego
partnera na całe życie.

− Mam dla ciebie prezent urodzinowy −
powiedziała między jednym a drugim ły−
kiem wina . − Symboliczny− dodała i wrę−
czyła mi spory pakunek  zapakowany w ja−
kiś papier ze starymi nadrukami.

Bardzo długo rozplątywałam sznurek
którym był związany.Zawsze tak robiła. Za−
wsze dbała o to żeby rozpakowywanie
prezentów od niej zabierało mi dużo cza−
su.

W końcu otworzyłam. W środku było
lustro. Bronka

Wlipcu w Best w Holandii zmarł
Andrzej Tylko−Tylczyński. W po−
przednich numerach kwartal−

nika drukowaliśmy niepublikowane jesz−
cze fragmenty Jego książki. Nie ma już
wsród nas Andrzeja, który wyrażał na to
zgodę. Nie porozmawiamy już z Nim, nie
udzieli nam już wywiadu. Żonie Ewie
oraz dzieciom Kalinie i Piotrowi składamy
wyrazy współczucia. 

Redakcja kwartalnika "Scena Polska"

Poniżej krótkie przypomnienie Jego
wielkiej kariery. 

Andrzej Tylczyński (ur. 1 stycznia 1925
w Poznaniu) − polski autor tekstów piose−
nek znanych wykonawców, dziennikarz,
satyryk. Na jego dorobek pisarski składa
się blisko 200 tekstów piosenek wykony−
wanych m.in. przez: Annę German, Irenę
Santor, Marię Koterbską, Adę Rusowicz,
Irenę Jarocką, Czesława Niemena, Piotra
Szczepanika.

Ważniejsze i bardziej znane to: "Ko−
chać" (muz. Andrzej Korzyński, wyk. Piotr
Szczepanik), "Nigdy więcej" (muz. Woj−
ciech Piętowski, wyk. Piotr Szczepanik),
"Jesteś moją miłością" (muz. Jerzy Abra−
towski, wyk. Anna German)

"Goniąc kormorany" (muz. Jerzy Woy−
−Wojciechowski, wyk. Piotr Szczepanik),
"Augustowskie noce" (muz. Franciszka
Leszczyńska, wyk. Maria Koterbska), "Mo−
tylem jestem" (muz. Andrzej Korzyński,
wyk. Irena Jarocka), "Domek bez adresu"
(muz. Andrzej Korzyński, wyk. Czesław
Niemen), "Dzisiaj, jutro, zawsze" (muz.
Wojciech Piętowski, wyk. Bogdan Łazu−
ka), "Znad białych wydm" (muz. Marek
Sart, wyk. Fryderyka Elkana), "Zakocha−
łam się w zielonych oczach" (muz. Adam
Markiewicz, wyk. Ludmiła Jakubczak)

"Czekam na miłość" (muz. Andrzej Ko−
rzyński, wyk. Ada Rusowicz).

Napisał też książkę "Kryptonim − Jeź−
dziec Polski." Warszawa, Wyd. Polco−
press, [1976, 1985], 213 s.

Był również kierownikiem artystycz−
nym kabaretu Iluzjon na Nowym Świecie
w Warszawie w latach 50. oraz kierowni−
kiem artystycznym grupy rockowej Wiśla−
ne 69., w której śpiewali Elżbieta Zako−
wicz i Janusz Hryniewicz. Był także auto−
rem libretta i piosenek musicalu "Wygna−
nie z raju" z muzyką Krzysztofa Komedy
Trzcińskiego, którego  premiera odbyła
się w 1969 w Teatrze Muzycznym w Gdy−
ni. Jako autor napisał wiele komedii mu−
zycznych oraz  scenariuszy programów
telewizyjnych.

W 1972 założył czasopismo muzyczne
NON STOP (jako dodatek do Tygodnika
Demokratycznego),  zostając jego redak−
torem naczelnym. Od numeru 3.  byłem
stałym autorem, pisząc recenzje, felieto−
ny, publikując wywiady. Po Andrzeju Tyl−
czyńskim redaktorem naczelnym został
Wojciech Mann − wtedy również  współ−
pracowałem z NON STOP−em. Jednak
gdy szefować temu pismu  zaczął Zbi−
gniew Hołdys − zaprzestałem nadsyłać ar−
tykuły.

Ostatnie 30 lat mieszkał w Holandii.
Utrzymywaliśmy okazjonalne kontakty.
Ostatnio próbowałem Go namówić na
nową wersję "Wygnania z raju". Niestety,
już był tak schorowany, że nie chciał się
w ten projekt angażować.

W sierpniu w Poznaniu odbył się kon−
cert 50 LAT POLSKIEGO ROCK AND ROL−
LA, w którym Jarosław Królikowski śpie−
wający repertuar Czesława Niemena wy−
konał "Domek bez adresu", a Ania Ruso−
wicz zaśpiewała "Czekam na miłość". To
był niewielki akcent, aby w ten sposób
przybliżyć słuchaczom historyczny rys pol−
skiej muzyki rozrywkowej Andrzeja Tylko
Tylczyńskiego.

Krzysztof Wodniczak

Wspomnien ie

Andrzej 
Tylko-Tylczyński (1925-2009)

ZZ  żżoonnąą  ii  ccóórrkkąą    ww  ddoommuu  ww  BBeesstt  ((rrookk  11999922)) Fot. ZSCz
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Z a p r o s i −
ł e m
d z i e w −

czynę tak po
prostu , a ona
tak po prostu
powiedziała do−
brze chętnie
przyjdę.

W r a c a ł e m
do domu w sta−
nie nieważkości,

zatrzymałem się na pierwszej stacji benzy−
nowej, bo nie mogłem się skoncentro−
wać na prowadzeniu samochodu. Byłem
szczęśliwy, wigilia z kobietą tylko we dwo−
je.

Zadzwoniłem do córki i prosiłem o ra−
dę, tato zachowujesz się, jak byś był zako−
chany powiedziała do mnie, trochę się
zawstydziłem, nie wiem jak to napisać,
ale od momentu, gdy ja zaprosiłem
wszystko zaczęło mi się nagle udawać,
zrobiłem się pewny siebie, i każdego zna−
jomego natychmiast informowałem "za−
prosiłem dziewczynę − nie będę sam."

Przez kilka dni korespondowaliśmy,
wszystko w tej korespondencji było dobre
i na poziomie, sama rozkosz. Zacząłem się
martwić, że korespondencja będzie bar−
dziej interesująca, niż samo spotkanie.
Przez dwie godziny wybierałem wino w
sklepie i dzięki Bogu nie trafiłem najgo−

rzej, wino było dobre w smaku i posiada−
ło odpowiedni zapach. Zamówiłem ser−
nik w polskim sklepie. Nareszcie przyszedł
ten dzień: dwudziesty czwarty grudnia.
Pojechałem do pracy, ale nie byłem w
stanie pracować. Wyżebrałem u szefa
wolne od jedenastej, pojechałem po ser−
nik i pstrąga. Przyleciałem do domu i
wziąłem się za sprzątanie. Wypadłem z ła−
zienki, żeby odebrać telefon, mój gość

chciał mnie poinformować, że przyjedzie
troszkę później. Wziąłem się do gotowa−
nia, minęło półtorej godziny, tak długo i z
takim niepokojem czekałem, a dziewczy−
ny nie i nie ma, chodziłem po mieszkaniu
z telefonem w ręce, ale nie zadzwoniłem,
w jakiś sposób byłem pewny, że przyje−
dzie.

Nagle zadzwonił telefon, aż mi wypadł
z ręki. Tak jak obiecywała, zabłądziła, po−
jechałem po nią. Przejechałem wskazaną
ulicę, nie  ma jej, zawróciłem…jest! Stała
na rogu, w ciemnym płaszczu. Wygląda−
ła jak dziewczynka, byłem oczarowany.
Przywiozła mi kwiaty. Nigdy w życiu nie

dostałem tak pięknych kwiatów od kobie−
ty, przed którą padłem na kolana tylko
dlatego, że jest, że istnieje. Inteligencja,
dobry smak i prostota w pozytywnym
znaczeniu tego słowa.

Przez kilka godzin byłem w letargu, nie
pamiętam jak się zachowywałem. Poszli−
śmy do kuchni smażyć rybę i w pewnym
momencie zapragnąłem jej bardzo. Przy−
tuliłem się do niej i pocałowałem w szyję,
położyłem ręce na jej biodrach. Szybko
dała mi do zrozumienia, żebym się nie
wygłupiał. Czas leciał szybko i przyjemnie,
ciekawe rozmowy dobra muzyka i niezłe
jedzenie i to wszystko w harmonii. Poszli−
śmy do kościoła, ksiądz mnie zmierzył jak
komornik szafę, zna mnie od trzech lat i
nigdy mnie jeszcze z kobietę nie widział.
Wróciliśmy z kościoła, nie chciałem, żeby
wracała do domu i byłem ciekawy, czy mi
okaże tyle zaufania. Została, byłem szczę−
śliwy, nie mogłem spać i wziąłem się za
sprzątanie, o piątej rano poszedłem do jej
sypialni, żeby na nią popatrzeć. Nie
wiem, czy spała, patrzenie na nią spra−
wiało mi przyjemność. Jeszcze ciągle je−
stem pod wrażeniem tego wieczoru i
wiem na pewno, że ten wieczór zmienił
moje życie, teraz będzie wszystko inaczej,
teraz będzie lepiej, będzie dobrze, będzie
bardzo dobrze...

Bogdan Micek  

Utrecht  

Bogdan Micek

Opowiadanie wigilijne

Z awsze marzył o powrocie do Oj−
czyzny. Jego wolą było zakoń−
czyć podróż życia w rodzinnej

miejscowości − Suwałkach. Ś.P. Jan Sta−
nisław Nikerk zmarł w czerwcu w wieku
91 lat w Delft. Pożegnaliśmy Go w miej−
scowym Kościele w dniu 19 czerwca.
Dokładnie trzy miesiące później, żona
zmarłego zawiozła Jego prochy do Pol−
ski, gdzie spoczęły 19 września na
cmentarzu parafialnym w Suwałkach.
Na nagrobku pod nazwiskiem widnieje
napis: Delegat w Królestwie Niderlan−
dów Rządu R.P. na Uchodztwie w Lon−
dynie, Gorący Patriota Oddany Sprawie
Polskiej i Polaków. Będąc w pobliżu, za−
palmy znicz na grobie zmarłego i złóż−
my wiązankę kwiatów. Zachwajmy Go
w naszej pamięci. Na tym samym cmen−
tarzu spoczywa też ostatni premier Rzą−
du Emigracyjnego profesor Edmund
Szkopiak. 

Zdjęcie otrzymaliśmy od wdowy pani
Janiny Nikerk, serdecznie za to dziękuje−
my.  Redakcja

Powrót do Ojczyzny

Nigdy w życiu nie dostałem 
tak pięknych kwiatów od kobiety, 

przed którą padłem na kolana tylko dlatego,
że jest, że istnieje. 
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O d
p e w −
n e g o

czasu otrzymuję
listy od pana z
Meksyku, które−
go trapi sprawa
hejnału Mariac−
kiego. Podobno
gdy Armia Ge−
nerała Andersa
stacjonowała w

Uzbekistanie pewien tubylec Uzbek po−
prosił polskich żołnierzy, by na głównym
placu Samarkandy wykonali hymn Ma−
riacki, ale w całości. Ponoć znalazł się taki
żołnierz, który to potrafił zagrać, ale intry−
gowało go pytanie − po co? Okazało się,
że wśród Uzbeków, lub powiedzieć do−
kładniej − wśród Tiurków − istnieje legen−
da, że upadek Imperium Tamerlana doko−
nał się na skutek przeklęcia, które rzucił na
wojowniczych Nomadów polski trębacz z
Krakowa, któremu nie dano dograć do
końca hejnału zabijając strzałą. Jest le−
genda, że póki polski trębacz nie zagra te−
go hymnu w stolicy Tamerlana los tiurań−
skich plemion będzie przesądzony na nie−
korzyść i nie odzyskają one niepodległo−
ści.

Nie udało mi się niestety uzyskać
żadnych informacji o tej legendzie i o
domniemanym koncercie na głównym
placu w Samarkandzie, gdzie znajduje
się mogiła Tamerlana. Znam natomiast
inną legendę. Ponoć archeolodzy so−
wieccy po raz pierwszy otwarli grób
chana Temira 22 czerwca 1941 roku i
właśnie w ten dzień na Związek So−
wiecki napadli Niemcy, dając nadzieję

grupie patriotów na upadek Sowieckie−
go Imperium i na odzyskanie upragnio−
nej wolności.

Samarkandzk i  

kośc ió ł

Chcę też zwrócić uwagę, że miejsco−
wy neogotycki kościół pw. Jana Chrzcicie−
la ma przepiękne formy i tylko jedną wie−
żę. Stoi w centrum miasta, ale nie na pla−
cu wielkim lecz na bocznej, mało uczęsz−
czanej ulicy, nieopodal pomnika Tamerla−
na. Podobieństwo z kościołem Mariackim
jest jednak uderzające. Myśl o tym, by za−
biły na tej wieży dzwony lub by zagrano
tam hejnał, sama się naprasza. Gdyby ten
hejnał tutaj zagrano, to być może, zebra−
ni przy pomniku turyści mogliby go usły−
szeć.

Tekst, który pisze dawno chodził mi po
głowie i zdawało mi się, że rozwine opo−
wieść na kilka stroniczek. Tym nie mniej,
korzystajac z rocznicowej chwili, pragnę
go zadedykować rodakom na całym
świecie z okazji jubileuszu odzyskania nie−
podległości w takiej skróconej formie.

Piękna jest ta wiara, że ofiara trębacza
mogła wpłynąć na losy imperium Tamer−
lana.

Tak rzeczywiście było. Po jego śmierci
nie udało się utrzymać tego wielkiego
państwa, a miasto Samarkanda nigdy nie
odzyskało swojej swietności. 

Podobnie jak Kraków, stało się ono sto−
licą duchową Uzbekistanu, ale polityczną
stolicą stał się potem afganski Girat, Bu−
chara i Qoqand.

Taszk ienck ie  

kuranty
Z chwilą pojawienia się Rosjan w tych

okolicach w 1865 roku, role stolicy zaczął
spełniać prowincjalny Szosz, dzisiejszy
Taszkient. W Taszkiencie w okolicach po−
mnika Tamerlana (jest ich dziś tak wiele
jak niegdyś pomników Lenina − to samo z
nazwami ulic) i Hakimiatu, czyli Urzędu
Miejskiego stoją dwie niewysokie wieżycz−
ki nazywane kurantami. Biją o 12.00 jakąś
melodię, ale nigdy nie miałem okazji jej
usłyszeć. Kto wie, może i tutaj kiedyś za−
brzmi hejnał Mariacki?

Ks.Jarosław Wiśniewski

WWW.ORIENT.TO.PL

Korespondencja  z  Taszk ientu

Hejnał samarkandzki?

Kościół w Samarkandzie

Gienek Brzez ińsk i

Przehandlowałem słowa

na targowisku próżności.

Wyzbyłem się tych najlepszych

za marny grosz pochlebców.

Te najpiękniejsze,

te najczulsze,

te najbardziej wzruszające

oddałem niemal za darmo

tym, którzy ich nigdy nie docenią.

A teraz kiedy ich potrzebuję,

kiedy mam je komu wypowiadać,

kiedy stoję milczący przed tobą

i chcę ci tyle wyznać -

nie ma ich we mnie.

Więc zamiast tamtych pereł,

zamiast brylantów i złota,

z prawdziwym trudem

wyduszam z siebie 

znalezione na dnie

niedobitki dźwięków,

które w żaden sposób nie pasują,

w żaden sposób nie wyrażają,

nijak się mają do moich uczuć,

nie chcą brzmieć jak ptaki na wiosnę

albo dzwoneczki przy saniach zimą

albo liść co spada jesienią

albo chabry co w zbożu błękitnieją.

Wychodzą ze mnie twarde

kanciaste i szorstkie...

Więc tylko mówię: kocham cię.

A ty mi na to odpowiadasz:

Przecież to najpiękniejsze słowa świata! 
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