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telewizja Vis á Vis
fot. B. Kucharek

numer 9 (76), Kraków, wrzesień 2014

TEATR STU

Z cyklu „ Zapomniane teatry ” część III - Teatr STU

Krzysztof Jasiński

fot: B. Kucharek, H. T. Kaiser, M. Przybylowicz, B. Zimowski
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fot: K. Pollesch
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Doktora, panie pośle. Doktora!

Andrzej Sikorowski

Nie ma podwójnego doktora. Tak jak nie ma, że tak powiem, podwójnego posła!
Jeśli chodzi o posła, to trudno dziś spotkać nawet... pojedynczego - zauważył Pala.

OKNO NA PLANTY (32)

W przedziale pociągu TLK zapanowała ogólna wesołość, do której - trochę wbrew logice
- przyłączył się również sam poseł.

Doliczyć do Stu
Dzisiejsza lokalizacja Teatru Stu, staremu Krakusowi
kojarzy się z kinem o nazwie Krakus właśnie. Salę tego
przybytku przecinały dwie okazałe kolumny, krzeseł za
nimi chyba nie ulokowano, chociaż w szczenięcych latach
nie film bywał ważny ale schronienie przed ciekawymi
spojrzeniami i koleżanka obok. Sam teatr przywędrował
fot: B. Zimowski
na Aleje Krasińskiego z centrum miasta i pozostaje tam do
dziś. Onegdaj dysponował świetnie wyposażonym studiem nagrań, gdzie miałem okazję
zarejestrować jakąś płytę pod czujnym okiem a raczej uchem Jacka Mastykarza legendarnego realizatora dżwięku. Nie byłem pilnym obserwatorem dokonań zespołu
Krzysztofa Jasińskiego, chociaż kilka przedstawień utkwiło w pamięci z Szaloną
Lokomotywą na czele. Natomiast z rozrzewnieniem wspominam organizowane tam
i nadawane na telewizyjnej antenie benefisy, jakich odbyło się multum, a w których to
wydarzeniach często brałem udział każdorazowo majstrując jakiś okolicznościowy
wierszyk, bądż piosenkę. I tak fetowałem Zbyszka Wodeckiego, Anię Dymną, generała
Mieczysława Bieńka, Roberta Korzeniowskiego, którego w obecności publiki namawiałem
do porzucenia sportowego trybu życia. Podczas benefisu grupy Pod Budą pokazałem
polskim telewidzom zaproszonego zza południowej granicy Jaromira Nohavicę
wywołującego zrozumiały aplauz. Niedawno donieśli mi znajomi, że obejrzeli powtórkę
audycji z nieżyjącym Jarkiem Śmietaną w roli głównej. Śpiewałem Mu wtedy:
To jest dla Pana Panie Jarku blues
Zapamiętany chyba w Rynku gdzieś nad ranem
Kiedy z Jaszczurów polewaczką człek się wiózł
A wszystkie panny miały nogi po firmament
Jarek też już tego firmamentu sięgnął, a nam pozostają wspominki.
Bardzo nam miło, że niektórzy autorzy tak poważnie traktują nasze pisemko. Mam
nadzieję, że czytelnicy również. Ze swojej strony zapewniam, że bardzo się staramy o
dobór tekstów i wierszy na wysokim poziomie, nie zapominając o zdjęciach i stronie
edytorskiej. Pamiętajmy jednak, że jest to rodzaj zabawy. Owszem, twórczej,
stanowiącej spoiwo różnej maści zwisowców, ale jednak zabawy, na którą poświęcamy
nasz wolny czas. AD
Wydawca: Andrzej Dyga, andrzej.dyga@ma.krakow.pl
Bogusław Kucharek, b_kucharek@interia.pl
Skład i współpraca: Bogdan Zimowski

Kontakt: Półeczka Vis a Vis,
www.zvis.pl
www.visavis.altervista.org

Jestem wprawdzie emerytem, nawet podwójnym, jednak nie na tyle, aby po krótkiej
obserwacji nie zaprosić pana, panie pośle, na krótką konsultację w Ciechocinku.
W czasie wolnym od poważniejszych zabiegów, rzecz jasna - zaproponował doktor.
Co pan ma na myśli, że tak powiem?
Zgryz, panie Kazimierzu. Po prostu zgryz. Nie wiem, czy pan wie, ale każdy ząb musi
mieć swojego antagonistę.......
JUŻ Z NAMI:
Andrzej Warchał, Stanisław Stabro, Jan Andrzej Nowicki „Viking”, Andrzej Warzecha,
Krzysztof Tyszkiewicz, Adam
Ziemianin, Aleksander Rozenfeld, Wiesław Siekierski, Andrzej Sikorowski, Jacek Lubart-Krzysica, Jan Nowicki, Leszek
Pizło, Jerzy Michał Czarnecki, Aleksander Jasicki, H. Tomasz Kaiser, Wojciech Gawłowski, Jacek Podgórski, Kazimierz
Oćwieja, Magdalena Rychel, Dorota Kazimiera Zgałówna, Henryk Rafalski, Paweł Kozłowski, Bogusław Kucharek, Win,
Dorota Dużyk, Mieczysława Dużyk, Marek Kawa, Wojciech Mucha, Michał Kulpa, Aurelia Mikulińska, Darek Bojda, Stanisław Franczak, Jerzy Dębina, Ewa Durda „Lubelka”, Joanna „Malgwen” Mielniczek, Witold Banach, Edward Michalik,
Wiesław Jarosz, Omar Khayya, Walery Popov, Marek Studnicki, Tomek Kałuża, Kasia Hypsher, Krzysztof „Kris” Cedro,
Sebastian Kudas, Woytek Woyciechowski, Zbigniew Żarow, Marek Przybyłowicz, Roman Mucha, Zofa Daszkiewicz,
Bożena Boba-Dyga, Halina Pląder, Robert Czekalski, Agnieszka Stabro, Jędrzej Cyganik, Jadwiga Grabarz, Marek Wróbel,
Magdalena Tuszyńska, Henryk Arendarczyk, Marzena Krzyżak, Ewa Maciejczyk, Magdarius, Maro Zender, Adam „Bobs”
Marczek, Janusz Wosiek, Roman Gustaw Woźniak, J.B.W., johny porter (ona), Andrzej Dyga, Magda Marciniak, Edward
Biały „Wódz”, Maciej Dudek, Tomasz Kowalczyk, Ryszard Świątek „Pikuś”, Ryszard Szociński, Anna Burns Wyller, Anna
Widlarz, Ryszard Sokołowski, Marek Wróbel, Elżbieta Żurawska-Dobrowolska, Ryszard Bochenek-Dobrowolski, M, Car lie, Wojciech Pestka, Józef Bator, Renata Nalepa, Justyna Sokół, Maciej Szymczak, Pan Smth, Paweł Rzegot, Marcin Her nas, Ewald Tomon, Gina Gurgul, Miguel Cortez, Małgorzata Łempicka-Brian, Damian, Katarzyna, Alicja, Agata Marczek,
Róża Dominik, Ania Karez, Julka Dyga, Renata Dubiel, Czesław Robotycki, Roman Wysogląd, Iwona Siwek-Front, Danuta
Mucharska, Karolina Dyga, Teresa Lange, Krzysztof J. Lesiński, Tadeusz Łukasiewicz-Tigran, Anna Witek, Pablo, Jarek
Potocki, Mariola Frankiewicz, Robert Florczyk - celnik z Północy, Paulina Simlar (Rzepicha), Aleksandra Pędzisz, Magda
Konopska, Iwona Chojnacka, Wiktoria Mizia, Wojciech Kwinta, Wojtek Morek, Bogdan Zimowski, Adam Kawa, Roman
Kownacki, Krzysztof Janik, Wawrzyniec Sawicki, Krzysztof Miklaszewski, Zygmunt Konieczny, Konrad Pollesch, Maciej
Dyląg, Jan Czopek, Leszek Długosz, Andrzej Szełęga, Krzysztof Pasierbiewicz, Alsana, Piotr Kędzierski, Piotr Błachut,
Tony, Andrzej Matusiak, Adam Komorowski, Bruno, Monika Kozłowska, Dorota Czarnecka, Ryszard Rodzik, Jerzy
Stasiewicz, Aleksander Szumański, Agnieszka Grochowicz, Kazimierz Machowina, Magdalena Świtek, Paweł Kozłowski
Jerzy Skarżyński, Arleta Opioła, Anna Dziadkowiec, Maciej Serafin, Wojciech Firek, Andrzej Pacuła, Owca, Andrzej Banaś,
Tadeusz Smolicki, Wiesław Dymny, Anna Dymna, Wit Jaworski, Tadeusz Śliwiak, Magdalena Wiącek, Adam Kieniewicz,
Jan Zych, Jan Wawszczyk, Antoni Wawszczyk, Marek Rosner, Jadwiga Miklaszewska, Krzysztof Litwin, Monika Dembińska, Robert Adamczak, Zbigniew Bajka, Marian Siwek , Leszek Walicki, Jerzy Harasymowicz, Marian Żyła, Marian
Satała, Andrzej Komorowski, Wojciech Włodarczyk, Jarosław Włodarczyk, Kazimierz Wiśniak, Lesław Pizło, Karina Janik,
Sara Yakoubi, Bronisław Chromy, Ika Broszkiewicz, Joanna Kulma, Piotr Skrzynecki,, Birczanin, A. Zaleski, Urszula
Nalepa, Laco Volko, Jerzy Armata, Renata Gajos-Mangold, Andrzej Głuc, Marek Michalak, Nadusia Sitarz, Angelika
Solecka, Kazimierz Madej, Rafał Dominik, Joanna Łapuszek, Krystyna Styrna-Bartkowicz, Anna Szałapak, Konrad Mastyło, Zbigniew Paleta, Jan Kanty Pawluśkiewicz, Leon Pawlik, Franciszek Serwatka, Piotr Szczerski, Ludwik Stomma, Wacław Krupiński, Jacek Stokłosa, Bogumił Opioła, Jacek Szmuc, Barbara Kruk - Solecka, Franciszek Muła.
..a Ty?..dołącz..czekamy ☺...
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Jan Nowicki

Teatr STU - krótka historia

„ Białe Walce ” - fragment
Za zgodą wydawnictwa „ BELLONA ”

Jesienią, któregoś roku - co za różnica, którego? - w pociągu
Tanich Linii Kolejowych, zmierzającym do Ciechocinka,
spotkało się nieliczne towarzystwo wyraźnie starszych
panów, zdecydowanych w końcu przerwać milczenie, które
stawało się kłopotliwe.
Siedzący przy oknie - dokładnie w tym miejscu, gdzie pod
podłogą wagonu obracało się koło - rozdygotany
mężczyzna obrzucił uważnym spojrzeniem pozostałych i
głośno rozpoczął, jako... PIERWSZY:

fot. B. Kucharek

Pozwólcie panowie, że się przedstawię: Serafin jestem. Dla wątpliwych przyjaciół: mistrz.
Obydwa człony pana koordynatów są, że tak powiem, wyjątkowe - z odcieniem ironii
zareagował... DRUGI, siedzący vis a vis mistrza wtrącił:
Jeśli o mnie chodzi, to po prostu... Pięta. Kazimierz Pięta. Dzisiaj emeryt. W świetle, że tak
powiem, historii, poseł do parlamentu - dodał i chyba dla podkreślenia powagi chwili
przełknął głośno ostatni kęs zapiekanki, pokrytej gęsto pieczarkami.
„Konik, mały koń na biegunach" - ni to zaśpiewał, ni to powiedział, siwy jak gołąbek...
TRZECI, zajmujący fotel przy drzwiach.
Jego dziwne zachowanie, w połączeniu z bezwzględnie wiedeńskim sznytem marynarki,
wywołało przychylną reakcję na twarzach obecnych.

Studencki Teatr „Uwaga” (taka była pierwotna nazwa teatru i od jej skrótu dzisiejsza
nazwa STU) powstał w 1966r. jako międzyuczelniany teatr działający przy RO ZSP w
Krakowie.
Z „Jaszczurami” łączyły go powiązania personalne (Krzysztof Miklaszewskikier.programowy klubu, zaś kierownik teatru – Krzysztof Jasiński był szefem kultury
RO ZSP) oraz liczne wspólne imprezy.
Tu „Pod Jaszczurami” Teatr wystawiał swoje spektakle. Tu odbywały się także jego
premiery.
W grudniu 1966 r. wystawiono tu „Pamiętnik wariata”wg. Gogola. W roku następnym
„Karła” wg. L. von Sacher-Masocha.
W latach siedemdziesiątych powstały wybitne inscenizacje takie
jak:”Spadanie”,,”Sennik polski”, „Exodus”. Były one prezentowane na najbardziej
renomowanych krajowych i międzynarodowych festiwalach teatralnych.
W roku 1975 otrzymał status zawodowy i stał się teatrem profesjonalnym.
Teatr istnieje do dziś i jest nadal kierowany przez Krzysztofa Jasińskiego.
Mieści się w budynku przy Al. Z. Krasińskiego 16/18.
Inne znane spektakle Teatru STU to m. in: „ Pacjenci ”,” Mistrz i Małgorzata ”,
„ Szalona lokomotywa ”, „ Donkichoteria ”, „ Ubu Król ”.
Z Teatrem współpracowali między innymi aktorzy: Krzysztof Globisz, Andrzej i
Mikołaj Grabowscy, Włodzimierz Jasiński, Olgierd Łukaszewicz, Franciszek Muła,
Barbara Kruk-Solecka, Jan Peszek, Beata Rybotycka, Jerzy Stuhr, Jerzy Trela, Halina
Wyrodek, Jerzy Zoń i kompozytorzy: Marek
Grechuta, Janusz Grzywacz, Jan KantyPawluśkiewicz, Krzysztof Szwajger.

U wszystkich. Z wyjątkiem posła.
Jak mam to rozumieć? - obruszył się.
Nie trzeba rozumieć. Nucę, bo jestem szczęśliwy. I tyle. Franciszek Pala, szanowni
Państwo. Dla Krakusów - Franio. Dla tych z Wiednia - Mund Kiefel Gesichts Chirurgie.
Doppel Doktor, po prostu.

Stanisław Dziedzic,Tadeusz Skoczek
Monografia Klubu „Pod Jaszczurami”
Kraków 1980r.

W przedziale zaległo pełne atencji milczenie.
Nie wiem jak inni, ale ja moją znajomość niemieckiego wyniosłem, że tak powiem, z serialu
Stawka większa niż życie. Doktora to jeszcze kumam, ale reszty ani w ząb - wyznał poseł
głosem twardym i bezkompromisowym. Zwycięskim - można powiedzieć. Polskim wypada dodać.
Doktor wystarczy. Podwójnego może pan sobie darować - odparł uprzejmie Pala.
Jakiego podwójnego? - wystraszył się były parlamentarzysta.
fot: B. Zimowski
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Barbara Kruk - Solecka
Las,południowy stok góry w paśmie Beskidu Niskiego.
Piękna, ciepła jesień.
Mam tam działkę rekreacyjną i mały domek myśliwski
pachnący drewnem. Górski strumyk, który gdy dłużej
pada deszcz, zmienia się w rwącą rzekę.
Takiego pięknego wiosennego dnia przyjechałyśmy, żeby
troszkę powdychać świeżego powietrza, pogadać i
jeszcze coś....
Przywiozłyśmy kiełbasy na ognisko.
W Teatrze właśnie rospędzała się praca nad nowym spektaklem. Grały w nim same
kobiety, same
MY:
Zosia - bardzo znana krakowska aktorka, piękna kobieta
Grażka - inspicjentka,tym razem aktorka, wiotka, wysoka laska
Nina - rasowa aktorka, chłopięca budowa, krótkie rude włosy, ostry temperament
Jola - fantastyczna....fantastyczna... młoda, mocna, piękna, mądra
Halina - skrzypaczka, znacie ją wszyscy, wariatka o obfitych krztałtach, wielkie
powodzenie u panów
Ola - no...no...no
Ruta - oryginalna, szalenie oryginalna, szlachetnej urody
i jeszcze ja - aktorka.............aktorka i aktorka
Na tą wycieczkę pojechałyśmy nie wszystkie ale i tak samochód pękał w szwach.
To były lata 80-te a raczej ich początek.
Wyjechałyśmy na górę pod samą furtkę i wysypałyśmy się z samochodu.
Piękne, młode,roześmiane, opalone po wakacjach.
Kawa, kawusia, kaweczka. Owoce na drzewach i krzewach. Stół pod jabłonią.Wino.
Lubiłyśmy się. Łączyła nas pasja, miłość do teatru, ale nie każdego. Wielka miłość do
Teatru STU.
Za nami wiele premier, wiele podróży po świecie. Nasza praca w Teatrze to wielka
Przygoda, fantastyczna Przygoda.
Powtórzyłyśmy trochę tekstu bo premiera za pasem.
Winko i słońce rozluźniły wszelkie napięcia. Słowem zapomniało się o probierniach
życiowych.
Bo każdą z nas życie już nieraz mocno poraniło, chciałyśmy mieć mężów lub chciałyśmy
już wreszcie ich nie mieć, choć miałyśmy dzieci lub jeszcze ich nie miałyśmy - wszystko
to zostało w domu.
Byłyśmy szczęśliwe, lekkie, zwiewne. Po prostu było cudownie.

historyczne księgi, bo to w ich murach przecież rezydowali nie zawsze dyskretni
spowiednicy królewskiego dworu.
Skręciłem na chwilkę w Senacką, bo tam przed
półwieczem w głębokiej niszy bramy dawnego zajazdu
po raz pierwszy w życiu skosztowałem, jak rozkosznie
.
smakują poziomkowe dziewczęce usta.
Do rynku wróciłem Traktem Królewskim, gdzie każdy
kamień wie o Polsce więcej niż najmądrzejsi uczeni.
Zbliżało się południe. Sukiennice już kąpały się w
słońcu, Kościół Mariacki odpoczywał jeszcze w
cieniu, a opodal pomnika Mickiewicza krakowskie
kwiaciarki tkały już swe bajecznie kolorowe arrasy.
Opodal Ratusza przycupnąłem przy stoliku pana
Piotra, który u wejścia do ażurowo przeszklonej
kawiarenki Vis-à-Vis spoziera codziennie znad
niedopitej filiżanki, kto dziś przyszedł na rynek żeby
nieśpiesznie pogadać o niczym, co jeszcze się zdarza
tylko pod Wawelem, gdzie czas płynie tak wolno, iż
wszechobecny wyścig szczurów omija to „wybrane
miasto”. W drodze do domu posiedziałem jeszcze
fot: W. Morek chwilę na zatopionych w zieleni Plantach zasłuchany
w czarowną melodię letniej symfonii szczęśliwego miasta. Wokół pogruchiwały groźnie
.
gołębie bijące się o zgubiony przez jakieś dziecko kawałeczek precla.
Boże! Jak ja kocham to Miasto!

Galeria Vis á Vis
Iwona Siwek - Front
„ Wyzwolone Baby ”
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Krzysztof Pasierbiewicz
KRAKÓW, MOJA MIŁOŚĆ!

Piękny lipcowy dzień się dzisiaj zbudził, więc sobie
pomyślałem, że się przejdę o poranku na Wawel.
Na wapienne wzgórze pałacowe podchodziłem od strony
Podzamcza. Kościuszko już zrobił swój codzienny konny
obchód. Stary Zygmunt cierpliwie czekał, jak zawsze gotowy
by obwieścić światu coś ważnego dla Polaków.
fot: B. Zimowski
Wstąpiłem na chwilę do Katedry, gdzie za każdą wizytą w tym kultowym miejscu
uświadamiam sobie, że tu właśnie bije serce Polski! Z każdej kaplicznej nawy wyzierała
nasza pogmatwana historia.
Jak zawsze, pierwsze kroki
skierowałem do alabastrowego
sarkofagu św. Królowej Jadwigi,
gdzie mnie pierwszy raz
przyprowadziła za rękę Mama, jak
tylko nauczyłem się chodzić.
Nieskończenie piękna spała z jej
ulubionym pieskiem u stóp, który
też jeszcze drzemał. Wpadające
skosem do wnętrza promienie
porannego słońca nie sięgnęły
jeszcze królewskiej poduszki, lecz
zdążyły już rozświetlić gablotę z
królewskimi insygniami. Było
przenikliwie cicho, jak w chwili gdy
fot: W. Morek
kapłan unosi hostię w czasie
Podniesienia. I raptem zapomniałem na chwilę o dręczących nas problemach, gdyż
poczułem, że tutaj w Katedrze jestem w moim polskim domu, spokojnym, pięknie
urządzonym i bezpiecznym. Zawsze tu przychodziłem, jak mi było ciężko.
Z wawelskiego wzgórza długo patrzyłem na meandrującą w dole Wisłę, majaczące na
horyzoncie kopce Piłsudskiego i Kościuszki, wieże Panteonu na Skałce i krzyż Kościoła im.
św. Stanisława Kostki na Dębnikach, gdzie jako miejscowy andrus szedłem do pierwszej
komunii, a kilka lat później bierzmował mnie kardynał Wojtyła, a mnie nawet do głowy nie
przyszło, że to Święty.
Wracałem Kanoniczą. Zaczarowaną wąską uliczką wybrukowaną kocimi łbami, gdzie
wciąż słychać gwar średniowiecznego miasta. Po drodze pogadałem sobie z renesansowo
barokowymi kamieniczkami. Ależ to plotkary! Wiedzą zołzy o Krakowie więcej niż opasłe
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Żeby dopełnić tej swobody rozebrałyśmy się do naga. Bez zbędnego namawiania, bez
targów wszystkie stanęłyśmy jak nas Bóg stworzył. To stało się z jakiejś naturalnej,
pierwotnej potrzeby.
Każda z nas wzięła w rękę skrzypce.
W spektaklu była taka scena, w której wszystkie w sukniach ślubnych grać miałyśmy na
skrzypcach utwór skomponowany przez Janusza Grzywacza.
Nie było to proste bo nie byłyśmy skrzypaczkami. Ale miałyśmy Halinę. Uczyła nas,
uczyła i nauczyła.
I tam, na tej łące pod lasem siedem nagich kobiet zagrało ten utwór.
Wrażenie było wielkie.............chyba było.
Potem jadłyśmy pieczoną na ognisku kiełbasę, jakieś sałatki i piłyśmy wino, wino, wino.
Potem znowu powtarzałyśmy teksty i znowu grałyśmy na skrzypcach wiele razy
powtarzając. Nie chciałam im o tym mówić, żeby się nie speszyły ale na leśnej drodze
przylegającej do działki niespodziewanie wzmógł się ruch pieszy. Gdzie szli, tego do
dziś nie wiem bo droga prowadziła ze szczytu i na szczyt góry i właściwie służyła
wyłącznie drwalom do zwózki drewna. Ponad moim myśliwskim domkiem nie ma już
więcej domów a tu naraz, coraz więcej widziałam mieszkańców niżej leżącej wioski.
Mieszkańców wyłącznie płci męskiej. Niektórzy z nich, przekonani, ze kryje ich krzew
bzu koło płotu, stali i stali.
Byłam zdumiona, że mieszkańcy wioski, których raczej podejrzewałabym o nienawistny
atak kamieniami na „gołe dziwki z miasta", stali i słuchali! Stali jak zaczarowani.
Zamiast iść na piwo. Jak bardzo wrażliwi na muzykę są mieszkańcy górskich wiosek!
Mieszkańcy płci męskiej. To była bardzo owocna próba. Dla nas i dla nich. I dla
spektaklu „Makijaż".

Z kroniki żałobnej
Irena „Kika" Szaszkiewiczowa zmarła w swoim
krakowskim mieszkaniu. W marcu skończyła 97 lat.
Zdążyła jeszcze, już leżąc w łóżku, odebrać z rąk wojewody
Jerzego Millera Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski głównie za swą postawę podczas lat emigracji, kiedy to dzięki
jej staraniom płynęła z Norwegii (dokąd wyemigrowała w 1969
roku) do Polski pod koniec lat 70. i w czasie stanu wojennego
ogromna pomoc, także w postaci sprzętu poligraficznego dla
podziemnego wydawnictwa NOW-a.
Urodziła się i wyrosła w rodzinie ziemiańskiej. Po wojnie
wiodła ciężkie życie robotnicy i nowohuckiej pielęgniarki.
Stała się gwiazdą Piwnicy pod Baranami, a także bohaterką
pierwszego polskiego komiksu, stworzonego przez Kazimierza
Wiśniaka i Piotra Skrzyneckiego - „Szaszkiewiczowa, czyli
Ksylolit w Jej życiu", drukowanego na łamach „Przekroju".
Należała też do prekursorów autostopu.
Wacław Krupiński
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Franciszek Muła
Moje STU
Skłamałbym, gdybym powiedział, że z determinacją
dążyłem do tego, by zostać aktorem. Owszem, marzenie o tym
zalęgało się w mojej głowie dosyć wcześnie – myślę, że pod
wpływem niedzielnego Teatru Polskiego Radia a
szczególnym impulsem było nagranie Stefana Jaracza
czytającego fragment „Pana Wołodyjowskiego” – „…Panie
Wołodyjowski! Larum grają! wojna! nieprzyjaciel w
granicach! a ty się nie zrywasz? szabli nie chwytasz? na koń
fot. B. Kucharek
nie siadasz? Co się stało z tobą?” Ciary po plecach , nieprzespana noc. Później, w czasach
licealnych, oczywiście brałem udział z jakimś powiatowym półsukcesem w konkursie
recytatorskim, jakaś konferansjerska przygoda z zespołem harcerskim, ale żeby zdawać do
Szkoły Teatralnej – to nie miałem odwagi. Przyjechałem studiować chemię na UJ, wiedząc ,
że powinienem się dostać na ten kierunek, jako że byłem wytypowany przez profesora
Ciemięgę w Lubaczowie na olimpiadę chemiczną. Studiami mało się przejmowałem, za to
często chadzałem do Teatru – Słowackiego, Starego, Bagateli, i jeszcze zdążyłem w
Rapsodycznym obejrzeć dwa spektakle (przed jego nikczemnym zlikwidowaniem). Aliści,
będąc na drugim roku studiów, pewnego dnia zoczyłem afisz anonsujący nabór do Studia
Aktorskiego Teatru STU. Nabrałem przyspieszenia: studio i teatr od razu – wyglądało
zachęcająco! O STU nic nie wiedziałem (istniał dopiero kilkanaście miesięcy), ale już
znałem legendę teatru STS w Warszawie i Piwnicy pod Baranami – właśnie wyszedł wtedy
album z okazji jej X-lecia i pierwszy longplay Ewy Demarczyk. Wyobraźnia pracowała.
Przyjęli mnie i tak to się zaczęła moja przygoda ze STU. Debiut w „Pożądaniu schwytanym
za ogon” Pabla Picassa a później zupełnie inny rodzaj teatru: „Spadanie”, „Sennik Polski”,
„Exodus”, „Pacjenci” według „Mistrza i Małgorzaty” Bułhakowa, „Tajna misja”,
„Donkichoteria”, „Król Ubu” aż po „Noc tysiączną drugą” C. K. Norwida – to te najbardziej
znane w swoim czasie. Wszystkie wyreżyserowane przez bossa – Krzysztofa Jasińskiego.
STU był wtedy dla mnie wszystkim – szkołą, domem, miejscem z nielimitowanym czasem
pracy. Tam się narodziłem jako aktor, rozwinąłem, zmierzyłem się z różnorodnymi
zadaniami w spektaklach, ważnych dla naszego pokolenia w latach 67’ do 87’, kiedy
odszedłem z teatru i udałem się w podróż za chlebem. Każdy z wymienionych spektakli
odcisnął na mnie – mniejsze lub większe – piętno, naznaczył mnie i pasował na rzemieślnika
upoważnionego do wykonywania tego zawodu. To, że grałem co grałem, uczestniczyłem w
wielu konfrontacjach tego burzliwego nurtu teatru otwartego na całym świecie, wzbogaciło
moją wiedzę o istocie teatru i mój ogląd świata. Po kilku latach powróciłem na macierzystą
scenę spektaklami „Hamlet” i „Zemsta” – granymi do dzisiaj; uczestniczenie w nich jest dla
mnie zawsze czymś ważnym i bliskim sercu. Od dwudziestu dwóch lat gram również
w Grotesce, a od sześciu w Barakah. Cieszy mnie, że mam możliwość spotkania z widzami
od oseska do stu lat. Uzmysłowiłem sobie, jak ważne jest dla mnie bycie częścią zespołu,
wspólne dążenie do postawionego celu, wspólne radości z odniesionego sukcesu a tego
zawsze najpełniej doświadczaliśmy w STU, który będzie za półtora roku obchodził swoje
50-lecie. Po latach mogę powiedzieć – STU poradziłby sobie beze mnie, ale ja chyba nie
poradziłbym sobie bez niego.
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Andrzej Banaś

ŁOWY

Adam
Kawa

Trop znaczeń się rozwidla

już popołudnie czas jałowy
ziemia o której pisał eliot
popiołem w dłonie spada słowik
korniki toczyć strofy biegną

W słownikowej dżungli
Coś tam szepce
Coś szeleści
Wiatr podpowiedzi
fot. B. Kucharek

Przewracając kartki
Ślad poprzedników zatarł
A może by prosto ?
fot. B. Kucharek

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

CHAOS

Szkoda wielka
Że całkiem niedaleka jest
Wspaniała koncepcja
Zgrai cudownych
Pomysłowych dzieci
Ojców mają bez liku
Tyleż matek
W parafialnych aktach
Łatwo znajdziesz metryki
Może nie wszystkie
Wkrótce wymyślą ŁAD
I udadzą się
Na zasłużone wakacje
Realizacja zaczeka
A nudą już wieje

tak pieścić będę cię w godzinie
popołudniowej zanim nagość
twoja opadnie zmierzchem przy mnie
i wieczór spłonie w zorzy gwiazdą

I
tak pieścić będę cię o świcie
jak frazę bluesa przypomnianą
głos starożytnych z wierszy wyciekł
obrastał banał w nowy kanon
a odnajduję w tobie jednak
antyczną kruchość porcelany
gdy w cieniu ody idziesz zwiewna
w chłodzie z ironii -- lepiej zamilcz

tutaj szopenem disco polo
ptak przy wzmacniaczu ogłuchł ucichł
julię na sianie gdzieś stodolą
romeo zazdrość w piwku studzi
V
tak pieścić będę cię o zmierzchu
jak refektarza ściany malarz
gdy w cieniu fresku przysiadł wieczór
w biegłości pędzla sens odnalazł
od wapna cnoty po czerń w grzechu
jak bosch w otchłani się pogrążał
zdyszany błękit bez tchu biegł tu
strachu czerwieni gasić pożar

w tej ciszy która ogromnieje
czas słychać gwiazd i czas galaktyk
wsłuchany w niebo -- wiem że nie wiem -ciemność materii swą ideą
i wieku zmierzch jak imperatyw
rozjaśniał aż się stało światło
namalowane rajskie drzewo
III
śmierć urodziło -- w jabłku jabłko
tak pieścić będę cię w południe
pod jasnym niebem wyobraźni
VI
pora na smyczy bardzo krótkiej
tak pieścić będę cię wieczorem
rozum na spacer wyprowadzić
jak barbarzyńca niewolnicę
gwóźdź wbity w skrzypce con amore
ma iść przy nodze poczuć ziemię
wyśpiewam ptaki w strunach skrzypiec
wywęszyć w słowie znaczeń zapach
w przeszłość się wszeptać wszemrać w szelest
później zwierzęta jak orfeusz
język to strumień nie kloaka
co przez sonety szedł rilkego
tej chwili miła ty się nie trwóż
jak bas dorożka nocy czarnej
w dźwięku się wzbije drzewo w niebo
tęsknica smętnic w oziminach
uprawia miron mironczarnie
koło się zamknie krzyk miłosny
dusi dusiołka rozbiodrzyna
spłynie w zwierzęta drzewa ptaki
jaki po twoim życiu odcisk
i słowo w słowie słowem wschodzi
i pozostanie napis -- jaki
..................................................
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Paweł Kozłowski

Banan naszych czasów

Ma zawsze uśmiech na twarzy. Ale nigdy się nie śmieje. Nie
umie i nie ma powodu. Nigdy. Zawsze jest czujny. Dba o
porządek i o siebie. Ubiera się swobodnie. Na ogół. Uważa,
że tak trzeba. Jest spięty. Denerwuje się i czerwienieje.
Czasem blednie. Tego nie potrafi ukryć, choć chciałby. Wie, że życie jest walką. Nauczył go
tego ojciec. Najpierw. Później inni, dobierani przez niego. Chce być przywódcą, skończył
odpowiedni kurs. Najpierw w domu, nauczycielem był też ojciec. Później gdzie indziej.
Dostał odpowiednie zaświadczenie. Ojciec wpoił mu, że najważniejszy jest papier. On go
ubezpiecza. Także nadaje rangę. Dzięki temu inni widzą, że on stoi wyżej. On nie musi tego
widzieć, bo wie. Chociaż czasami ma wątpliwości. Boi się, że zobaczy tę niepewność ojciec
lub inni. Często się lęka, ale o tym wie tylko on. Czuje to. Wtedy ucieka. Nie wie jak
decydować, zawsze woli później. Musi się opierać na innych. Pewny jest, że tego nie widać.
Podkreśla głośno, że umie łatwo decydować i zawsze jest oddany innym. Przypomina
otyłego mężczyznę lub kobietę. Chorego człowieka, który ubiera się w zbyt małe ubranie, bo
wtedy staje się w swoich oczach szczuplejszy. I ładniejszy. Dla siebie, zdaniem innych,
śmieszniejszy. Odpychający. Odrażający.
Jest przekonany o swoich racjach. A właściwie o jednej, podstawowej. Tego też się nauczył.
A właściwie go nauczono. Przed sobą jest niepewny. Udaje, że jest inaczej, wobec siebie
udaje również. Ma być kimś. Tego wymagał od niego ojciec. Matka milczała, ale też
wierzyła. Tak jest nadal. Powinien być na górze: ministrem, prezydentem lub członkiem
dobrego ciała. Czuje, że jest takim człowiekiem. Wtedy prostując się prężnieje. Na razie
tylko na chwilę. Później będzie na dłużej, zawsze. Wie jak to zrobić, ma wyraźną drogę.
Ojciec mu objaśniał kiedyś świat, to robi. Dba, żeby dziecko się nie zgubiło. Najważniejsza
jest ojczyzna i rodzina. Wszystko robi dla nich. Z poświęceniem i determinacją.
Kiedyś zapytałem o coś mądrego człowieka. W dodatku profesora. Filozofa. Chciałem się
od niego dowiedzieć, jaką cechę uważa u ludzi za najniebezpieczniejszą. Powiedział mi, że
„silnie natężone ambicje”. Zapamiętałem to określenie, mogę cytować. Ten mądry człowiek
znał się na historii filozofii i estetyki, także etyki. Umiał żyć. Był znacznie mądrzejszy ode
mnie. Jest taki nadal, choć go już nie ma. Staram się być tylko wśród mądrzejszych od siebie.
Udaje mi się, mam dużo przyjaciół. Przypuszczalnie. Ten głęboko sięgał myślami i jasno je
wyrażał. Gdy mówił i pisał. Miał twarz pogodną.

zagranicznych środowisk naukowych. Gdy taka akcja została przeprowadzona po zajęciu w
1941r. Lwowa przez Niemców, Hans Frank zarządził, aby nie było wzorem Krakowa
kłopotów i dlatego też 25 lwowskich profesorów rozstrzelano od razu 4.07.1941r. w tym
Tadeusza Boya Żeleńskiego. Dla udowodnienia tezy o niemieckim pochodzeniu ziem
polskich, powołano w Krakowie Instytut Prac Niemieckich na Wschodzie. Widocznie
Instytut nie doszukał się niemieckości u Adama Mickiewicza i 17.08.1940 r. został
zburzony jego pomnik, co widać na załączonej fotografii. Jego elementy znaleziono w
1946r. w Hamburgu i po zrekonstruowaniu, pomnik został ponownie odsłonięty
26.11.1955r. w 100. rocznicę śmierci Adama Mickiewicza. To Hans Frank w październiku
1940r. zadecydował o powstawaniu gett dla Żydów, co ułatwiło ich eksterminację.
W grudniu 1942r. utworzono
obóz w Płaszowie. Początkowo
przeznaczony dla Żydów, ale
później więziono w nim
również Polaków. Przez obóz
przeszło ok.150 tys. Żydów i
Polaków z czego ok. 80 tys.
zginęło. Z racji „stołeczności”
Krakowa, ilość stacjonującego
w nim wojska i żandarmerii była
większa niż w Warszawie i
okresowo wynosiła nawet 50
tys. , co też stwarzało większe
zagrożenie dla działań
konspiracyjnych. W 1939r.
Kraków liczył ok. 260 tys. mieszkańców w tym ok. 63 tys. wyznania mojżeszowego.
W 1941r. do miasta przyłączono przyległe wokół gminy i ilość ludności wzrosła do 321 tys.
W 1945 r. było jej 298500 w tym sporo uciekinierów z Warszawy, Lwowa i innych ziem
polskich, natomiast oczywiście praktycznie zniknęła ludność żydowska.
Wobec zbliżającej się szybko w 1945 r. Armii Czerwonej, Hans Frank uciekł do Bawarii
wraz z ze zrabowanymi dobrami, a Kraków został zaminowany. Do wysadzenia miasta
jednak nie doszło, a czy to zasługa geniuszu strategicznego marszałka Koniewa, czy
naszych żołnierzy podziemia – spory trwają i może IPN prowadzi w tej sprawie
dochodzenie. A to w zasadzie zasługa zwykłych, porządnych, przyzwoitych krakowian,
którzy zrobili to dla miasta i siebie, nie wypinając potem piersi do odznaczeń. Ale ponieważ
nie zostało zniszczone, to PRL w konserwatywny Kraków nie inwestowała, natomiast
wybudowała Nową Hutę, która w zamyśle miała go połknąć niczym smok wawelski. Hansa
Franka aresztowali Amerykanie w Bawarii i w Procesie Norymberskim został skazany na
karę śmierci i powieszony 16.10.1946r. a jego prochy rozrzucono z samolotu. W obliczu
nieuchronnej kary śmierci nawrócił się na chrześcijaństwo, co nie jest niczym
nadzwyczajnym i przykładów takich mamy wiele, gdyż świadomość bliskiej śmierci działa
na człowieka olśniewająco ożywczo, dokonując pozytywnej przemiany – przywraca
pamięć uczynków, przyzwoitości, dokonanego zła i wizję piekła, którego istnienia
wprawdzie nie udowodniono poza tym tworzonym przez nas samych na ziemi, ale nuż jest,
to lepiej na wszelki wypadek pogodzić się z Bogiem.
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Andrzej Matusiak
MÓJ DAWNY KRAKÓW
MIASTO, LUDZIE,
WYDARZENIA
na starej pocztówce i fotografii
oraz wspomnieniach” (27 )
Lato 1939 roku było podobnie upalne, jak lato 1914r. kiedy
wybuchła i wojna światowa i podobnie jak wówczas, groźba
fot. B. Zimowski wojny była tylko kwestią czasu, co uprawdopodabniała
aneksja Czechosłowacji przez Niemców, zresztą za
monachijską zgodą Zachodniej Europy. Oczywiście władza jak zwykle, uspakajała
społeczeństwo sloganami, że „nie oddamy nawet guzika” czy że mamy silnych zachodnich
sprzymierzeńców, którzy w razie czego nam pomogą. To jednak na Hitlerze nie zrobiło
wrażenia i atakując 1 września 1939r. Polskę,
rozpoczął de facto II wojnę światową. Nasi
sprzymierzeńcy z zobowiązań się nie wywiązali,
władza wzięła kierunek na Zaleszczyki, a naród jak
zwykle został sam, wystawiony na pastwę okupanta.
Czego i teraz z pewnością można by się spodziewać,
gdyby doszło co do czego. Już 6.09.1939r. Niemcy
zajęli Kraków, rozpoczynając krwawą okupację i
aneksję ziem polskich, poczynając od włączenia
8.10.1939r. do Rzeszy: Pomorza, Wielkopolski,
Śląska i łódzkiego, skąd masowo wysiedlano ludność
polską, a z czego tysiące trafiały do Krakowa.
Następnie 12.10.1939r. Hitler dekretuje utworzenie
Generalnego Gubernatorstwa, oficjalnie ogłaszając
go 26.10.1939r. i czyniąc Kraków jego stolicą.
Generalnym Gubernatorem został Hans Frank, od
1925 roku doradca prawny Adolfa Hitlera i NSDAP, a
od 1933 Minister Sprawiedliwości III Rzeszy. Na
swoją siedzibę wybrał Wawel na którym wywieszono
hitlerowską flagę, przedstawioną na załączonej pocztówce, gdzie zamieszkał 7.11.1939
roku, mówiąc o sobie „niemiecki Król Polski”. Warszawa miała zostać zdegradowana do
roli prowincjonalnej mieściny, gdyż Hitler zabronił jej odbudowy ze zniszczeń
wrześniowych, a Frank już w lutym 1940r. zaakceptował tzw. Plan Pabsta zakładający
wyburzenie 95 % powierzchni Warszawy wraz Zamkiem Królewskim. Co w znacznej
części zostało zrealizowane przy naszym udziale przez wybuch Powstania Warszawskiego.
Niejako na inaugurację swojego zamieszkania na Wawelu, dzień wcześniej 6 listopada,
aresztowano i wywieziono do obozów koncentracyjnych 183 krakowskich profesorów w
ramach akcji znanej jako Sonderaktion Krakau, która spotkała się z protestami

Ten z zawsze uśmiechniętą twarzą jest inny. Jeśli człowiek może być zupełnie inny, to ten
właśnie taki jest. Dużo mówi i ucieka. W słowach i w czynach. W tym czego nie mówi, choć
powinien i w tym czego nie robi, choć też powinien. Może wyraz „powinien” nie jest
odpowiedni w tym wypadku. On powinien co innego. Bronić się przed ludźmi, którzy mu
przeszkadzają. Ma naprawić świat i w tym celu musi być na jego górze. Dużo musi. Jakis
czas temu się ożenił. Też musiał, bo tak należy w odpowiednim czasie. Podobała mu się inna
kobieta, nawet ją kochał. Prawdopodobnie. Ale nie mógł liczyć na powodzenie. Zdecydował
się wziąć ślub z osobą mało ładną, nawet nieładną. Słucha go, zajmuje się dziećmi. On o nich
dba. Chce żeby byli porządni i dobrze wychowani. Pilnuje ich zdrowia i życia. Także
przyszłości. Poświęca się, im oraz ojczyźnie. Powinna być uporządkowana jak jednostka
wojskowa. Tego też nauczył go ojciec. Słowami i przykładem. Przeniósł się z obrzeży do
centrali. Teraz ma być wyżej. Nie dla siebie, dla świata i narodu. W życiu kieruje się
zarządzaniem. To taka nowa nauka. Odpowiednia dla niego.
Człowiek, którego opisuję bywa nazywany bananem. Przez tych, którzy dobrze widzą, bo
nie zamykają oczu, a nawet wzmacniają je okularami. Domyślam się skojarzenia
wywołanego nazwą. Dzięki niemu poszerzam swoją wiedzę. Dotychczas wiedziałem, że
banany wiszą, leżą lub stoją. Ten również siedzi oraz chodzi. Sam. Pewno też jeździ, ale to
nic nowego.
Jest rozdarty i dlatego musi być napięty. Ciągle, inaczej pęknie. W jedną stronę ciągną go
zadania. Ambicje. Ma je, gdy kiedyś miał za małe, to ojciec go strofował. Karał również
inaczej, dla jego dobra. I dla ojczyzny. W drugą stronę – obrona przed niebezpiecznym
światem, a właściwie przed ludźmi, którzy czyhają lub blokują. Gdy o tym nie wiedział,
ojciec był niezadowolony. Bardzo, bo czego innego go uczył.
Banan jest ambitny i się napręża. Banan się boi i unika. Czai się i rozwija. W swoim rodzaju,
tzn. zarówno ambicje jak i lęki. Kiedyś czytałem książkę. Była o osobowości naszych
czasów. Przygnębiająca. Teraz zastanawiałem się nad tym człowiekiem z przyklejonym
uśmiechem w kształcie skrzywionego banana. Ma chyba 40 lat, może trochę mniej. Wygląda
jakby w ogóle nie miał. Nie jestem pewny czy go widuję, czy sobie wyobrażam, że on gdzieś
może być. Czy on jest z przeszłości, czy z przyszłości? Z przeszłości napewno. On chce
jednak być przyszłością. Tymczasem jest w teraźniejszości. Taka osobowość w moich i
naszych czasach.

16.12.2013 r.
godz. 20.43
Chłód.
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„ Pacjenci ” - 1976

„ Exodus ” - 1974, fot: B. Opioła
„ Exodus ” - 1974, fot: B. Opioła
„ Exodus ” - 1974, fot: B. Opioła

„ Donkichoteria ” - 1980
„ Sennik polski ” - 1974 - fot: J. Szmuc

„ Pożądanie schwytane ” 1969 - fot: J. M. Stokłosa
„ Exodus ” - 1974, fot: B. Opioła

„ Sennik polski ” - 1974 - fot: J. Szmuc

„ Spadanie ” - 1970 - fot: J. M. Stokłosa

