20 │vis a vis | styczeń 2015

fot. B. Kucharek

numer 1 (80), Kraków, styczeń 2015

Z cyklu „ Zapomniane teatry studenckie ” - Teatr KTO

fot: B. Kucharek

telewizja Wigilijna

fot: H. T. Kaiser
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Jerzy Zoń
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Tu ma swój kąt
Iwona Siwek - Front

Andrzej Sikorowski

OKNO NA PLANTY (36)
KTO
Już sama nazwa jest przewrotna i wieloznaczna.
No bo może być zaimkiem bez znaku zapytania, skrótem
słów bądż słowa znanego tylko jego twórcy, pojedynczą
sylabą bez specjalnego znaczenia. Jeden diabeł i Jerzy Zoń
raczą wiedzieć.Budynek do teatru mało podobny,
fot: B. Zimowski
baraczysko jakieś zawilgocone jeszcze przed laty przez
strumień Młynówka płynący obok, po którym gdy zima skuła lodem chodziliśmy aż do
Bronowic. W studiu jakie tam się przez czas jakiś znajdowało nagrałem dwie płyty. O jednej
z nich mogę śmiało stwierdzić, że to chyba najszybciej zarejestrowany krążek w historii
owej instytucji. Wszystko robiliśmy na „setkę“ czyli śpiew i instrumenty razem do spółki z
trwającym remontem dachu. Realizator Jacek Mastykarz wychodził na zewnątrz i krzyczał
do roboli: Panowie 15 minut przerwy to pykniemy ze dwie piosenki. A potem nasza przerwa
na sprawdzenie efektów nagrania i ich czas łomotu. Sednem jednak moich wynurzeń jest
teatr i jego dokonania. A są one ogromne nie rozmachem inscenizacyjnym (maleńka salka
wielkości prywatnego mieszkania), nie podparciem medialnym (rejestracje telewizyjne),
nie zainteresowaniem rzesz recenzentów, lecz istotą teatralnej sztuki czyli przekazem,
komunikatem, wzruszeniem ,których jakoś próżno szukać na wielkich prestiżowych
scenach tego kraju. Należę do tych debilnych widzów pragnących sensu, konsekwencji,
przejrzystości wywodu, do tych szczęściarzy wychowanych przez Swinarskiego,
Jarockiego, Wajdę, Grzegorzewskiego, więc też jestem czujnym cwaniakiem i ochy i achy
nad pseudowspółczesnością nie robią na mnie żadnego wrażenia. I takich jak ja Zoń i jego
trupa znajdują na całym świecie i pewnie wnet znów w ten świat ruszą z nowym
przedstawieniem. Z „Chóru sierot“ wyszedłem z wiarą i przekonaniem, że można mądrze,
pięknie nawet bez słów. W nadchodzącym roku życzę by Was zapał nie opuszczał, bo
jesteście potrzebni bardziej niż wszyscy laureaci paszportów Polityki razem wzięci.

Mam nadzieję, że nikt nie umarł z przejedzenia, ani się nie rozchorował. Takie
mamy czasy, że duchowy aspekt Świąt Bożego Narodzenia odchodzi w niebyt. Tym
bardziej się cieszę, że nasza zwisowa wigilia przyniosła tak dużo ciepła, odruchów
przyjaźni i miłości. Czego sobie i nam życzę na cały rok 2015. 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
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Jan Nowicki

Teatr „ KTO ” - krótka historia
Jerzy Zoń i Teatr KTO to zjawisko teatralne niezwyczajne. Niezwyczajne dla Krakowa,
w którym tworzy spektakle zachwycające widzów w Europie i obu Amerykach, tworzy sztukę
osobną, współczesną – niezwykle widowiskową i emocjonalną zarazem. Sceną dla nich
bywa konwencjonalny plac targowy, ulica handlowa czy deptak spacerowy. Ale kiedy
przystanie tam Teatr KTO, te miejsca staja się sceną wzruszeń. Na tej scenie oglądamy
historie i obyczajowość. Magiczny i egzotyczny świat wspomnień, ale i współczesną
brutalność. To wszystko rzetelnie przekonywujące, ale i wzruszające, niepodobne do
.
niczego, gdyż Zoniowe spektakle to zjawiskowe: Liryka i Dynamika.
Jan Kanty-Pawluśkiewicz

Pory Roku
Na łodydze - kwiat.
Nad łodygą - wiatr,
Zobacz, jeszcze raz,
Rozwiośnit się mak.
Na gałęzi - głóg.
Nad gałęzią - czas.
W dziupli gniazdo os.
Szumi stary las.

fot: B. Kucharek

Żywicowa łza,
Opada jak miód.
Nad bagnami - mgła.
Zamknęła na klucz,
Stado dzikich gęsi,
Lecących - po niebie.
Żegnających lato,
Skryte - w ciepłym chlebie.

Widzisz - spada liść!
Ciężki jak ten ołów.
Odrzuć - rdzawą kiść!
Albo ją rozpołów.

Na gałęzi - mech.
Nad gałęzią - śnieg.
Kapie dzień za dniem.
Wczoraj minął wiek.

Pół - oddaj jesieni.
Pół - niech skradnie zima.
Resztę możesz zabrać.
Bo tej reszty - nie ma.

Wiosna, lato, jesień, zima. Pory roku. Jak one teraz pędzą, I dlaczego tylko cztery!
Kiedyś w liście nadesłanym z Nieba Pan Piotr zasugerował mi, żebym znalazł dla
siebie... piątą. Nie znalazłem, ale przynajmniej szukałem, Pojawiła się przez moment
dzięki mojej znakomitej koleżance ze Starego Teatru, Małgosi Hajewskiej-Krzysztofik,
która sugerowała, żeby ją nazwać - „SUMĄ".
Z początku nawet mi się spodobało. Tylko, gdzie ją usytuować - tę SUMĘ! Pomiędzy
jesienią i zimą! A może między zimą a wiosną!
Nie mogłem się zdecydować. Poza tym SUMA kojarzy się niebezpiecznie z kościołem,
albo rachunkami. Zrezygnowałem, dochodząc do wniosku, że nie wypada burzyć
odwiecznego, przecinającego rok na cztery - porządku.
SUMA! Mój Boże, może to nawet niezłe. Ale za trudne dzisiaj dla mnie. Za smutne. Nie
wróżące - nic dobrego.

Teatr KTO powstał w 1977 roku w Krakowie z inicjatywy studentów wydziału
polonistyki m.in. Jerzego Zonia, Bronisława Maja, Bogdana Rudnickiego, Adolfa
Weltschka i Józefa Małochy. Teatr zainaugurował swoją działalność spektaklem Ogród
rozkoszy, opartym na tekstach Tadeusza Konwickiego, Alberta Camusa, Witolda
Gombrowicza, Marka Hłaski. Przedstawienie, za pomocą obrazów realistycznych i
symboliczno - alegorycznych, opowiadało dzieje PRL, od końca wojny do chwili
współczesnej. Pierwszych dziesięć zamkniętych pokazów tego przedstawienia obejrzało
kilkuset widzów; po ocenzurowaniu ponad rok później – około 3 tysiące w Krakowie i
różnych miastach Polski.
Dyrektorem KTO niemal od samego początku jest Jerzy Zoń. Teatr prezentuje swoje
spektakle sceniczne w małej sali przy ul. Gzymsików 8. Zasłynął jednak nie tylko dzięki
swoim przedstawieniom granym na scenie, ale przede wszystkim dzięki spektaklom
ulicznym i wielkim widoskom plenerowym, które co roku prezentuje na krakowskim Rynku
i na placach w Polsce i za granicą. Aktorzy, którzy grają w przedstawieniach KTO posiadają
znakomitą umijętnością pracy z ciałem oraz pracy w nietypowych przestrzeniach.
W ciągu 37 lat swojej działalności Teatr KTO zaprezentował ponad 30 (z widowiskami
okazjonalnymi ponad 50) tytułów, zarówno tych na scenie jak i na ulicy, które obejrzało w
Polsce i na świecie około 2.000.000 widzów. Teatr gościł w blisko 250 miastach w ponad
40 krajach na 5 kontynentach. W trakcie ponad 180 zagranicznych podróży Teatr KTO
odwiedził Kolumbię, Meksyk, Brazylię, Kostarykę, Tunezję, Iran, USA, Koreę Południową
i niemal wszystkie kraje Europy. Brał udział w prestiżowych festiwalach m.in w Seulu,
Bogocie, Nowym Jorku, Sankt Petersburgu, Berlinie, Wiedniu, Pradze, Tiranie, Edynburgu,
Mińsku i Kijowie.
Teatr KTO współtworzy wielkie widowiska plenerowe na całym świecie, jest organizatorem
dwudziestu siedmiu edycji Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Ulicznych
w Krakowie, a także realizatorem krakowskich projektów artystycznych - Noc Teatrów
( 8 edycji w latach 2007-2014) i Noc Poezji (4 edycje w latach 2011-2014). Od 1 stycznia
2005 roku krakowski Teatr KTO jest Teatrem Miejskim.
Monika Kozłowska
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(4)
Potwory zwisowskie
podpatrzone przez Romana Wysogląda

Leszek Długosz
Fantazja Styczniowa

Czesław Robotycki, antropolog kultury,
niekoronowany król polskiej etnografii

Zwykłe , może niezwykle
- Z czarodziejstwem tak zwykle
Kiedy styczeń jest styczniem
I herbata, gdy jaka ?
- Wonność z dalekiego świata
Mocnym łykiem podbita
Więc namiętnie gorąca
Biało biało
Z okowitą gdy pita
Głęboko wysoko
Prawie się już stykają zaspy i obłoki
I niedziela, cóż ona ?
- Cóż, styczeń…
- Leciuteńko wstawiona jak muzyka Mozarta
Jak nie spojrzysz przez okno
Rozmarzona upływa…
Biały szkwał światem sunie
W tej Fantazji Przyokiennej
Zaciągnięty horyzont szeroko
( „ Przyokienno – Styczniowej ’’ )
- W styczniu bywa, tak bywa…
A tu w oczach zachwycenie
Srebrna zamieć olśnienie
I gdy jeszcze ktoś obok
Od źrenicy do źrenicy
Lub na odwrót - przy „ ktosiu ” , no kto ?
- No styczeń…
- Świat za szybą drży cały
- W turbulencji śnieżno białej
U framugi okiennej stań rychło
A tu w głębi ciepły piec, cichy port
Ze mną patrz synchronicznie
No…
- Chryzantemy i lilie
No … i co ?
Mróz na szybie jak wije
Tnie z fantazji przeczystej nam
Srebrno - szkliste przejrzyste
Czarodziejstwo to zwykłe

Poza ZVIS’em:
Promocja płyty zespołu „U Studni”
13 grudnia 2014
Klub Dziennikarzy „Pod Gruszką”

fot: B. Kucharek

fot: B. Kucharek

Wychowany na Śląsku, gdzie między innymi grał
w koszykówkę szybko zdał sobie sprawę, iż sport nie może
stać się jego życiową pasją.
Przyjechał do Krakowa, zaczął studiować na UJ i w
krótkim czasie dał się poznać jako wyjątkowy specjalista od
różnych - dla niewtajemniczonych obywateli mało co
zrozumiałych dziedzin - kiedyś zwanych, życiem, a dla
entuzjastów etnografią.
fot: B. Zimowski
Podróżując po miejscach gdzie nawet Diabeł mówi
dobranoc opisał i opowiadał – zresztą zawsze z zadziwiającą pasją - o efektach swoich
badań i przemyśleń jak i przejawiał nostalgiczną troskę o przyszłość i kontynuację
rozpoczętej pracy naukowej.
Nam w Zwisie czasami także, ale zawsze były to rozmowy na wysokim poziomie
intelektualnym, co nie znaczy, iż nie plotkowaliśmy także o sprawach nie za wiele
mających wspólnego z rzeczywistością.
Wspaniały mąż, ojciec pięciorga dorosłych już dzieci. W czasach, kiedy świat jest
jednym, wielkim znaleziskiem, z którym obcował na co dzień znajdował czasami kilka, a
może nawet aż za dużo - chwil, by nawet z tak zwanym półświatkiem artystycznym
Krakowa być na Ty.
I nie tylko. Był jednym z nas, co osobiście uważam za wyjątkowy zaszczyt.
My, krakowskie, drobnomieszczańskie, i nie tylko, andrusy nie zawsze docenialiśmy jak
wyjątkowego przyjaciela mieliśmy wśród nas. Ale widać nie tylko Polak mądry po
szkodzie, krakus także.
Wad nie posiadał wcale, może poza drażniącym niewtajemniczonych umiłowaniem do
płynu potocznie nazywanego „ Pliska”, ale nawet i to drobne zauroczenie nijak miało się
do Jego wyjątkowości.
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Galeria Vis á Vis:
1 - Wystawa Kartek Świątecznych

Adam Ziemianin

Pożegnanie roku
Głowa rozbita o mur
Ekstra mocne są nasze mury
Jak papierosy
Może dlatego że bez filtra
Ostatni dzień starego roku
Dokuczliwy jest
Jak komornik
Dwóch łotrów
A obaj po lewicy
Bimber piją
Bez skrzywienia

2 - Bogdan Zimowski „CyfrowyŚwiat”
wystawa grafiki komputerowej

Nie podglądam
Tarczy zegarka
Bo po prostu
Jeszcze go nie mam
A tu akcja zaśnieżania
Dróg naszych
Na przyszłość
Ale jutro urodzę się dla ciebie
Muszę urodzić się dla ciebie
Choć jeszcze o tym nie wiesz

fot: B. Kucharek

I znowu koniec roku - bracie
Ten świat zbyt szybko nam się kręci
Częściej za serce dziś się łapiesz
Na życie chcesz przedłużyć przepis
Pocieszasz się że nic nie musisz
Choć tak naprawdę wiele możesz
Dalej pozostań sobie wiernym
Staraj się innym czynić dobrze
Nie powinieneś iść na skróty
Bo Ktoś przepyta cię przed bramą
Czemu zmierzałeś w stronę smutku
Skoro naturę masz biesiadną
Nie będziesz zbytnio się tłumaczył
Lecz skóry swej nie sprzedaż tanio
I wyznasz niczym na spowiedzi
Do alkoholu miałem czasem słabość
Wszystko - wiadomo - jest dla ludzi
I na cios wystawisz drugi policzek
Więc płać za trunki - On ci powie
Zakąski dziś tobie nie policzę
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Opowiadania bieszczadzkie:

Rafał Dominik
Bóg istnieje

Z CYKLU „TWARZE KRAKOWSKIEGO JAZZU” :
Andrzej Jakóbiec

Przeżyć cały dzień za barem w „Siekierezadzie" to tak by się
narodzić, umrzeć i później wychodząc zmartwychwstać. Od rana Joachim który spóźnił
się na Sylwestra jedyne pięć dni ryje mi korę mózgową, jego przemieszane sentencje po
łacinie (studiował prawo ) z demencją alkoholika tworzą trującą mieszankę.
Pytam się: Joachim, to gdzie spędziłeś Nowy Rok?
Chyba w Sanoku ale nie jestem pewien.
Wchodząc z nadzieją w nowy 2010 rok sponsoruję dwa wina z pipy. Zjawia się Wiesiek
Walkowicz z trudem łapiąc równowagę odlicza 2,35 zł i prosi o wino. Po krótkich
negocjacjach ulegam i na fali pozytywnych, noworocznych energii wydaję małe wino w
cenie 4,50 zł. Firma dokłada połowę wartości. Niech mu będzie, skutecznie wymendził.
Z boku przygląda się tej scenie Mietek i licząc że beneficjent podzieli się nadwyżką mówi
„daj łyka...” Wiesiek sięga szybko po szklankę wygłaszając jednocześnie sentencję prawie
po łacinie „spierdalaj...” w tym momencie w szklance odpryskuje szkło w środku jej
wysokości tworząc dziurę o średnicy monety 50 groszowej. Darmowe wino rozlewa się
krwawą strugą po czereśniowym barze. Mietek z satysfakcją wychrypiał „widzisz chuju Bóg istnieje”

Kranik w lewo - kranik w prawo
To były piękne czasy, wszelkie normy prawne, obyczajowe i Boskie nie uwierały tak
bardzo, albo tak się tylko wydawało bo się o nich nie myślało.
„Siekierezada” była wówczas jedyną „karmicielką” na sporą część gminy.
Stałem przy pipie lejąc złocisty płyn, kranik w lewo - kranik w prawo - dwa pięćdziesiąt
(nie było jeszcze lśniących firmowych nalewaków). Płyn ciekł złotą strugą, nie miałem
pojęcia o zagrożeniach, dopiero z perspektywy czasu zauważyłem z przerażeniem że
zostałem wciągnięty w gatunek filmowy typu horror, jedynie śmierć może być gorsza od
tego zjawiska w które się uwikłałem - kapitalizm.
Kranik w lewo - kranik w prawo - dwa pięćdziesiąt.
Kranik w lewo - kranik w prawo - dwa pięćdziesiąt.
Do mojego sumienia i duszy jak do przepastnego wora zaczęły się sypać srebrniki i
wypełniać go balastem cuchnącym piekłem.
To w końcu były czasy piękne, czy kurwa straszne?
I piękne i straszne.
Kranik w lewo - kranik w prawo - dwa pięćdziesiąt …

fot: L. Pizło
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Jan Żywczak
Wdowa plantatorka
Z rozpaczy w łonie hodowała węże
By prężyły się jak mężów oręże
A one skręcały się tylko w tej grzędzie
Jak kura zanim na jajku usiądzie
Na plebanię zaniosła koszyk jajek
Zdobny wiankami niezapominajek
Po pokucie już pełna świeżych chuci
Czeka aż ją ktoś na sianie wymłóci
ale i też
Po pokucie przeciera łzawe oczy
Czeka aż jej z siana ktoś olej wytłoczy
fot: B. Zimowski

Truteń
Patrząc na rój pszczół odgadł powinność
Leżąc u boku królowej zgniótł ziarnko grochu
Odwrócił siennik by zebrać z rżyska źdźbła słomy
Ubiegły go mrówki

Erotyk (I)
Wywabiłem z Twej sukienki pejzaż
Bławatki i maki wróciły między kłosy żyta
Motyle podatne na zaloty wietrzyka
Rozpostarły skrzydła
Pszczoły zaczęły żądlić

Poza ZVIS’em:
Jubileusz Krzysztofa Miklaszewskiego
Piwnica Pod Baranami
3 grudnia 2014
Spotkanie prowadzili:
Wojciech Ligęza i Michał Zabłocki

fot: B. Kucharek

Dawne kartki świąteczne i noworoczne
o tematyce krakowskiej,
ze zbiorów
Andrzeja Matusiaka i Jerzego Soboty
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ILORAZ
Nie sposób policzyć

Andrzej Banaś

Ileż to razy powtarzałem
Historię o najdzielniejszej
Tak więc
Pewnego razu
Tę dzielną
Oszołomił intelektualnym napitkiem
I posiadł chytrze
Razy kilka
Przystojny acz tępawy
fot: B. Kucharek

Dzielnik
Owocem jest iloraz
Niewysoki
ANONS

PIĘKNO

W prostokątnej ramce

Wedle prostej systematyki

Okrągłe wyrazy dyżurnego smutku

Dzielimy je

Czarno na białym

Na zewnętrzne i wewnętrzne

Urzędowa żałoba

Po dojrzałym namyśle

Z wpisanym kwieciście

Wybieram pierwsze

Owalnym klombem żalu

Zważywszy

Dla kompletu osieroconych

Że sztuka symulacji

Podpisano: Przyjaciele

W słowach i czynach

Zainteresowany drogi nieobecny

Burzliwie się rozwija

Sztywny trochę

Stąd też

Z niejakim trudem

Choć ostrożnie

Próbuje się wzruszyć

Ufam oku

występujące w bardzo kolorowych, bogatych i fantazyjnych strojach, a można je
zobaczyć na Rynku Głównym w czasie Jarmarku Bożonarodzeniowego, co prezentują
załączone fotografie. Początek jasełkowym przedstawieniom dał w 1223 r. św.
Franciszek z Asyżu przedstawiając „żywą szopkę” , a zakonnicy franciszkańscy
rozpowszechnili je po świecie. Również krakowscy franciszkanie na powrót
przywrócili tą tradycję, która corocznie gromadzi rzesze krakowian i turystów, a
zwłaszcza dzieci. Kiedyś Jasełka odgrywane były w kościołach, ciesząc się wielkim
zainteresowaniem, ale ponieważ gromadząca się tam publika zachowywała się głośno i
„nieobyczajnie”, polscy biskupi w latach 30. XIX w. zabronili tych przedstawień w
kościołach, pozostawiając w nich tylko pokazywanie nieruchomych szopek, tak jak jest
to obecnie. Odtąd Jasełka poszły w „lud”, przedstawiane przez poprzebieranych
kolędników lub w formie teatru kukiełkowego na ogół w szopce z wieżami na wzór
fasady kościoła. Przekazywane z pokolenia na pokolenie anonimowe teksty jasełkowe,
stały się też inspiracją dla znanych autorów do powstania nowych inscenizacji, jak np.
„Szopka krakowska” Władysława
Anczyca z 1862r., „Betlejem Polskie”
Lucjana Rydla w 1906r. czy wystawiana
w wielu teatrach „Pastorałka” Leona
Schillera z 1931r. Okres kolędowania
kończy się 2 lutego w kościelną
uroczystość Ofiarowania Pańskiego
czyli Święto Matki Bożej Gromnicznej.
W tym dniu należy tez ostatecznie
rozebrać bożonarodzeniową choinkę.
Jakkolwiek znałem takich, u których
choinka stała prawie do Wielkanocy –
fot: A. Matusiak
podobno ze względów dekoracyjnych.
Gdy od przełomu XIX i XX w. wielką popularność zyskały świąteczne kartki
pocztowe, nasza bogata obrzędowość i zwyczaje ludowe związane z Bożym
Narodzeniem i Nowym Rokiem, zwłaszcza te pochodzenia krakowskiego i
małopolskiego, stały się tematem wielu kartek świątecznych, co jest unikatowe na
świecie. Wynikło to niewątpliwie z faktu, że w tym czasie Polska była pod zaborami, a
ta nasza ludowa i krakowska tematyka podkreślała narodową odrębność Polaków i
miała wymiar patriotyczny co też przedstawiają załączone kartki. Dlatego też, kartki te
z powodu cenzury zaborców, wydawane były głównie w Krakowie i Galicji, a ludowo –
krakowska tematyka przyjęła się już na stałe, a nawet będąc wiodącą w okresie
głębokiego PRL-u, gdy tematyka religijna nie była mile widziana przez władze, co
paradoksalnie wpłynęło na ich wysoki poziom artystyczny, bo projektowali je znani
ówcześni twórcy.
.
A więc Szanownym Czytelnikom i ich Rodzinom oraz bliskim składam tradycyjne
kolędnicze życzenia; Żebyście byli zdrowi, weseli jako w niebie anieli, żeby Wam się
darzyło, wodziło, kopiło, w oborze i komorze, żebyście mieli pełne pudła i żeby Wam
kobita u pieca nie schudła, żebyście między piniądzami chodzili jak miesiącek
pomiędzy gwiazdami… cały 2015 Rok.
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Andrzej Matusiak
MÓJ DAWNY KRAKÓW
MIASTO, LUDZIE,
WYDARZENIA
na starej pocztówce i fotografii
oraz wspomnieniach” (31 )
Święta Bożego Narodzenia rozpoczynają szczególny
okres radosnego świętowania narodzin Jezusa, poprzez
fot. B. Zimowski szczególnie bogatą w Polsce obrzędowość ludową
w znacznej części zachowaną do dnia dzisiejszego, czy też
obecnie odtwarzaną na nowo. Głównie
dotyczy to różnorodnych form
kolędowania, kultywowanych
zwłaszcza w Małopolsce. Natomiast
Nowy Rok
to powszechny czas
składania bliskim, życzeń
noworocznych i rozpoczęcie
karnawału trwającego do lutowej
Środy Popielcowej. Szczególnie
świąteczny i radośnie, uroczyście był
obchodzony okres do święta Trzech
Króli , zwany w Polsce właśnie z racji
tego podniosłego charakteru , Godami.
fot: A. Matusiak
Ale też w tym czasie godzono służbę do
pracy na nowy roczny okres. Gody to też zaślubiny, wesela, które należało obchodzić
uroczyście i radośnie, a w tym czasie bywa ich sporo . Od Bożego Narodzenia i Nowego
Roku rozpoczynało się kolędowanie, czyli odwiedzanie domostw przez barwne grupy
młodzieży i dzieci, śpiewających kolędy, pastorałki, składających życzenia
noworoczne i niejednokrotnie nawet dając całe inscenizacje za ofiarowane im datki.
Kolędnicy w zależności od regionu, chodzili z różnymi wyróżniającymi ich atrybutami,
głównie z szopką – w większości z wieżami tzw. krakowską, ale też z turoniem, kozą,
niedźwiedziem, obracającą się gwiazdą czy innymi zwierzętami i postaciami. Obecnie,
niestety to kolędowanie zmieniło się w nachalne wymuszanie datków i ogranicza się do
odśpiewania pierwszych paru linijek najpopularniejszych kolęd, gdyż ich całości
dzisiejsi kolędnicy nie znają. Trzeba jednak przyznać, że następuje ponowne
odtwarzanie dawniejszych zwyczajów, jak choćby odgrywanie Jasełek – inscenizacji o
Bożym Narodzeniu, związanymi z nim wydarzeniami i wzbogaconymi wątkami
ludowymi i polskimi – przez grupy folklorystyczne, zwane u nas Herodami. Tradycja ta
kultywowana jest zwłaszcza przez grupy z podkrakowskich wsi np. Modlnicy,
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Teatr „ KTO ”

Agata Rusin

Robert Maciej Maria Wąsik
Grażyna Srebrny, Wiesława Dębska,
Robert Maciej Maria Wąsik

Agata Rusin

Bogdan Rudnicki, Anna Grajek

Plakat ze spektaklu „Parada ponurych”
Jerzy Zoń

Grażyna Srebrny, Piotr Kulpa, Agata Rusin
Plakat z pierwszego spektaklu KTO

