„Zaczarowany Świąteczny Kraków” –
spektakl polskiego teatru z Toronto.

Spektakl „Zaczarowany Świąteczny Kraków”, scenografia Joanna Dąprowska, fot.
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Święta Bożego Narodzenia mają w Toronto niepowtarzalny klimat. Downtown, z
królującą nad nim majestatyczną CN Tower, mieni się tysiącami
bożonarodzeniowych gwiazdek, odbijających się od tafli jeziora Ontario. Nathan
Phillips Square przed nowoczesnym, strzelającym w niebo budynkiem ratusza tętni
życiem. Wokół ogromnej udekorowanej choinki zbierają się ludzie, zadzierają głowy,
podziwiają. Obok basen z bijącymi latem fontannami zamieniony na lodowisko, po

którym przy dźwiękach muzyki, w kolorowych obłokach reflektorów suną młodzi i
starsi, zakochani trzymający się za ręce oraz pojedynczy łyżwiarze i łyżwiarki.
Opatuleni szalikami, w kolorowych czapkach z pomponami, tańczą w tym urokliwym
zimowym śnie. Lekko prószy śnieg, roztapiając się na różowych policzkach, osiada
na drzewach, choinkach, latarniach, migocze na chodnikach. Przepiękne, stare
wiktoriańskie wille, których w Toronto jest bardzo dużo, przeżywają swoje święto.
Bogato ozdobione lampkami i świątecznymi dekoracjami, wyłaniają się z gęstych
ogrodów i cienia ulic. Wiele historycznych domów jest otwartych, można w nich
podziwiać stylowe wnętrza w bożonarodzeniowej atmosferze, a także spróbować
świątecznych wypieków. Nie tylko główna ulica Toronto, zaczynająca się od jeziora,
a kończąca hen daleko na północy Kanady – Yonge Street, mieni się przepychem
roziskrzonych, kolorowych wystaw. Całe miasto jest świąteczne, uroczyste. W
kościołach i wielkich salach koncertowych – Massey Hall czy Roy Thomson Hall,
grane jest oratorium „Mesjasz” Haendla. Tętnią sklepy, ulice, Christmas Market,
organizowane są parady z Mikołajem, na które tłum zdziwionych, ufnych,
dziecięcych oczu czeka z utęsknieniem. W polskiej dzielnicy przy Roncesvalles
Avenue pachnie prawdziwkami, kapustą, rybami, ciastami i choinkami.
– Jurek umiera – usłyszałam w słuchawce głos Marii – ja to czuję.
Maria Nowotarska od jesieni przygotowywała spektakl „Zaczarowany, świąteczny
Kraków”, z białą choinką oplatającą mgłą tajemnicy wieże Kościoła Mariackiego na
plakacie[1]. Intensywne przygotowania trwały cały październik i listopad 2006 r. W
tym czasie choroba nowotworowa Jerzego Pilitowskiego postępowała, pojawiały się
przerzuty, tracił siły. Ciągłe pobyty w szpitalach i konsultacje lekarskie przeplatały
się z próbami i wyjazdami, których nie można było odwołać, bo sale są wynajmowane
z wielomiesięcznym wyprzedzeniem i ludzie w odległych miejscach czekają na polski
teatr. Nie mogłam uwierzyć, że Jerzy Pilitowski odchodzi. Gdy dzwoniłam, był
pogodny i z dużym przejęciem opowiadał o przygotowywanym, krakowskim
przedstawieniu. Cały czas był czynny i pomagał w organizacji. Wprawdzie mówił z
coraz większą trudnością, ale humoru mu nie brakowało. Tak jakby chorobę
traktował jako zło konieczne, które gdzieś tam sobie jest i nie trzeba na nią zwracać
uwagi, bo są rzeczy ważniejsze. Wydawało mi się więc, że wszystko będzie dobrze, że
z tego wyjdzie. Godna podziwu była heroiczna postawa całej rodziny, wielogodzinne
dyżury w szpitalach i intensywna praca, w klimacie nadchodzących Świąt Bożego

Narodzenia.
Maria Nowotarska:
Ten czas był dla nas wszystkich bardzo ciężki. Nie tylko próby odbywały się z wielką
trudnością, ale do tego dochodziły nasze zobowiązania i wyjazdy. Jechałyśmy z duszą
na ramieniu, ciągle się bojąc, czy coś nie wydarzy i czy nie ma nas za długo poza
domem.

***
Mimo, że spektakl[2], przygotowywany był w tak trudnych i bolesnych
okolicznościach, stał się piękną malarską impresją, spacerem po mieście wspomnień,
Krakowie w bożonarodzeniowej oprawie, dawnym i współczesnym, po miejscach
bliskich Marii i Jerzemu, znajomej poezji, wywołującej drżenie w sercach, po
kawiarniach młodopolskich i powojennych klubach, po tradycji i kulturze, tej
wielkiej, narodowej i tej symbolicznej, ludowej, rodem z krakowskiego rynku.
Powstało więc przedstawienie wyrosłe z niepowtarzalnego klimatu literackoartystycznego miasta.

Spektakl „Zaczarowany Świąteczny Kraków” (Maria Nowotarska)
Maria Nowotarska:
Decydując się na wybór tematu zawsze zastanawiam się, czego tu w Kanadzie nasze
społeczeństwo oczekuje. Karmienie publiczności polskiego pochodzenia sprawami,
które są przedmiotem tęsknoty, już może nie tej bolesnej, z czasów, gdy nie można
było wrócić do Polski, ale tej sentymentalnej, związanej z krajem lat dzieciństwa, jest
według mnie ogromnie potrzebne. Dlatego wybieram tematy, które tak głęboko są
zrośnięte z polską tradycją literacką, poetycką, obyczajową i tym jednym z
ważniejszych wyznaczników naszego życia – miejscem, z którego pochodzimy.

***
Temat świąt od dawna chodził Marii po głowie. Kiedyś przed laty w Hart House

zorganizowała wieczór kolęd. Potem, w połowie lat 90. Jerzy Kopczewski w ramach
Sceny Format zrealizował „Betlejem Polskie” Lucjana Rydla, w którym brała udział
prawie cała rodzina Pilitowskich. Boże Narodzenie wciąż jednak powracało jak
bumerang. – Babciu – powiedział kiedyś Tomek – ty koniecznie powinnaś zrobić
spektakl świąteczny. Maria Nowotarska zastanawiała się dość długo, jakby do
takiego tematu podejść. Poezja i muzyka bożonarodzeniowa już była, to zresztą
temat bardziej na wieczór poetycki, niż spektakl. Pomyślała więc o tym, aby święta
umiejscowić w Krakowie. Zaczęła penetrować zakamarki poezji i szukać inspiracji,
tekstów, obrazów. Wyobrażała sobie na scenie mozaikę poetycko-malarską w
świątecznej oprawie.
Maria Nowotarska:
Kiedy konstruuję scenariusz, bez przerwy jestem myślami w danym temacie.
Najpierw błądzę, szukam, ale cały czas myślę, gdy coś robię, idę na spacer czy po
zakupy. Potem coś się zaczyna pojawiać, ale ja jeszcze tego nie umiem
uporządkować. Dopiero z czasem wszystkie te porozrzucane pomysły zaczynają się
łączyć w całość.
***
Gdy zaczyna się spektakl, podnosi kurtyna i gra hejnał mariacki, oczom widzów
ukazuje się wieża Kościoła Mariackiego, opleciona białym tiulem, jak welonem panny
młodej. Wszystko razem wygląda jak zjawiskowa biała choinka. Wieża na początku
jest ledwie widoczna, gdzieś migocze w oddali, potem stopniowo wyłania się z tła,
tworząc pięknie skomponowany obraz.
Maria Nowotarska:
To był pomysł Jurka. Zielona choinka jest oczywistością, a biała, stanowiła o pewnej
magii miejsca, które chcieliśmy wyczarować.

Biała choinka w spektaklu „Zaczarowany Świąteczny Kraków”, projekt plakatu
Joanna Dąbrowska.
***
Gra świateł podkreśla tajemniczość obrazu, gdy nagle wirująca we mgle choinka
przemienia się w obraz zakola Wisły, namalowanego przez Wyspiańskiego, z wieżą i
dzwonem Zygmunta nad Katedrą. Na ten malarski widok nakłada się muzyka
polskiego krakowiaka. Widzowie znajdują się w sercu krakowskiego folkloru. Do
współpracy został zaproszony zespół „Biały Orzeł” pod kierownictwem Tadeusza
Zdybały, który ma w swoim repertuarze różne tańce polskie, w tym i krakowiaka.
Taniec w pięknych, barwnych strojach, staje się nagle krakowskim weselem. W ten
roztańczony świat wchodzi Rachela z „Wesela” Wyspiańskiego (Agata Pilitowska),
aby rozmawiać z Poetą (Piotr Pilitowski) o poszukiwaniu poezji.
Rachela
ach, ta chata rozśpiewana,
ta roztańczona gromada,
zobaczy pan, proszę pana,
że się do poezji nada,
jak pan trochę zmieni, doda.

Maria Nowotarska:
Ta rozmowa była dla mnie istotna i symboliczna. To analogia do naszego teatru,
gdzie poezja jest głównym jego wyznacznikiem. Wyspiański otwiera nam drogę.
Rachela znika, a wchodzi Panna Młoda (Marta Klich).
(…)

Poeta
– – – A tam puka?
Panna Młoda
I cóz za tako nauka?
Serce – ! – ?
Poeta
A to Polska właśnie.

Maria Nowotarska:
Chciałam tę scenę podkreślić, tym bardziej, że na widowni była młodzież polskiego
pochodzenia. Niech uświadomią sobie, że Polska jest w nas, nawet gdy jesteśmy
daleko od ziemi swoich przodków. Bardzo prosto, skromnie i przejmująco zagrała tu
Marta Klich.
***
Pojawiają się obrazy w postaci przezroczy rzuconych na gładką powierzchnię tła,
wypełniając malarstwem Wyspiańskiego przestrzeń teatralną, niczym w dawnych
teatrach, z ogromnymi malowanymi płótnami jako prospektami. Akcję prowadzą
pojawiające się na scenie postaci, podglądające miasto i poznające jego tajemnice
ukryte w poezji, anegdocie i malarstwie.
Maria Nowotarska:
Bardzo lubię „Wyzwolenie” Wyspiańskiego. Poeta zawarł tam m.in. ostrzeżenie dla
Polaków, przed ich słomianym zapałem i uleganiu pozorom. Myślę, że my z tą
mentalnością ciągle mamy kłopoty, bez względu na okres, w którym żyjemy.

***
Maria Nowotarska stworzyła scenkę rodzajową, uzasadniając tym samym tekst
Wyspiańskiego. W parku naprzeciwko Wawelu pojawia się starsza, elegancka
kobieta, przedstawicielka tradycji, stylowo ubrana, z książką w ręku, wraz z małym
chłopcem, może wnuczkiem, który patyczkiem toczy kółko. Kobieta pokazuje mu
Kraków, uczy go dostrzegania szczegółów i zauważania piękna miasta. “U stóp
Wawelu miał ojciec pracownię” opowiada tekstem Wyspiańskiego. Dziecko nie jest
tym zainteresowane, woli się bawić. Kobieta siada więc na ławce i czyta. Natrafia na
fragment o dzwonie Zygmunta:
O Zygmuncie! słyszałem ciebie
i natychmiast poznam, gdy usłyszę.
Niech ino się twój głos zakolebie
i przenikliwy wżre się w ciszę,

A potem:
Tam-tam nazywa się narzędzie
w orkiestrze, które dzwon udaje.
Jak mówią teatralne zwyczaje,
używa się mniej więcej wszędzie,
gdzie się do sztuki dzwon dodaje”.

Maria Nowotarska:
Zaczynam tekst czytać, a potem przejmuje siłę wypowiedzi na siebie. Jeżeli
społeczeństwo tylko krzyczy, a nic nie robi, to nie powinien bić dzwon Zygmunta,
tylko tam-tam, bo rekwizyt Polakom wystarczy. Odnosi się to też do czasów
współczesnych, ciągłych kłótni i braku jedności. Oczywiście, czasem są to dalekie

moje skojarzenia, ale mnie takie tropy pociągają. Chciałam wprowadzić Polskę
historyczną, ale z problemami ciągle aktualnymi.
***
W młodopolską epokę wpisują się piosenki „Malarz maluje” i „Moja Peleryna” w
wykonaniu Andrzeja Słabiaka. Potem pejzaż się zmienia, pojawiają się krakowskie
Planty ze słynnego obrazu Stanisława Wyspiańskiego, z aleją nagich drzew
prowadzącą od Pałacu Biskupiego po Wawel, w ciepłych kolorach poranka[3]. W tej
późno jesiennej przestrzeni zjawiają się nowi bohaterowie, śpiewając „bo tylko w
Krakowie, tam gdzie dawniej królowie…[4]”. Są szczęśliwi, zakochani, radośni.
Opowiadają o Krakowie tekstami Jana Sztaudyngera. To przeskok w czasie, ale
nawiązujący do poprzednich scen. Potem obraz się zmienia na spowity bielą i
niebieskościami zimy widok na Kopiec Kościuszki[5], jako zapowiedź nadchodzących
świąt.

Maria Nowotarska:
Dla mnie Kraków i Wyspiański to jedno. Bardzo cenię tego twórcę i chciałam zarazić
nim młodych ludzi, a także uświadomić publiczności, jaki był to wszechstronny
artysta. Żaden inny krakowski twórca tak pięknie łączył głębokie myśli, z pięknym
językiem i wspaniałym obrazem.
***

Spektakl „Zaczarowany Świąteczny Kraków”
Wszyscy uczestnicy spaceru po Krakowie zaczynają wchodzić w zaczarowany krąg
Bożego Narodzenia. Już dzisiaj, który to raz / pędzi poczta przez las![6]– wbiegają na
scenę czterej chłopcy przebrani za bajkowych, wymyślonych, małych listonoszy.
Mają czarne czapki, fraczki, spodnie-pumpki, skarpetki i wielkie torby na listy.
Muszą przecież dostarczyć wiele przesyłek, gdyż: Jacek, co pióra nie bierze w ręce, /
nagle napisał listów dziewięćset. / Pisze Alojzy, Funia i Mania. / Rośnie gwiazdkowa
życzeniomania. Ci chłopcy są entuzjastyczni, cieszą się z tego co robią i jako mali
aktorzy i jako młodzi pocztowcy. Zdobyli wielkie brawa publiczności. (…) na bok,
zające! z drogi, wrony!/ – wołają, biegając po scenie – Feluś, gazu! List polecony! (…)
Poczta! Poczta! Morze i ląd! / WSZYSTKIM WESOŁYCH ŚWIĄT! Chłopcy oddają
dorosłym aktorom swoje czapki i torby, wysyłają ich na widownię z listami, a sami
biorą w ręce szopkę i śpiewają „Przybieżeli do Betlejem…”, jako mali kolędnicy.

Pojawia się romantyczna, krakowska, zakochana para, mówiący o swoich uczuciach
słowami Gałczyńskiego „On” i śpiewająca o nich „Ona” (Irmina Gauza i Piotr
Pilitowski). Z kolejnych kolęd i pastorałek rodzi się już całkowicie świąteczny nastrój.
Pierwszy akt kończy kolęda „Bóg się rodzi”. Aktorzy stoją po dwóch stronach sceny,
a w środku orszak tancerzy, w strojach szlacheckich tańczy poloneza.

Spektakl „Zaczarowany Świąteczny Kraków”
Drugi akt zaczyna się szopką krakowską. Dwie drabiny ustawione przodem do siebie,
na nich chłopcy, dookoła dziewczyny, wszyscy w barwnych, krakowskich strojach, z
czapkami z pawimi piórami. W tle widać wierzchołek wieży mariackiej – białej
choinki. W środku, jako dobry anioł stoi cała w bieli Kinga Mitrowska, a u jej stóp
siedzi Panna Młoda z „Wesela”, jako krakowska Matka Boska z dzieciątkiem. Anioł w

bajecznym świetle przejmująco śpiewa sopranem „Lulajże Jezuniu”, na podkładzie
muzycznym w aranżacji Jerzego Boskiego, opartym o muzykę Chopina. Światło
gaśnie, krakowiacy się rozpraszają, na scenie zostaje sama Panna Młoda i w
delikatnym świetle śpiewa refren kolędy „a cappella”, prosto, jak wiejska
dziewczyna, tuląc do siebie dzieciątko. Głos brzmi donośnie, ale bardzo naturalnie.
Nic dziwnego, że ta malarska, zainscenizowana szopka dostała wielkie brawa.
Potem znów widzowie przenoszą się na ulice Krakowa, odwiedzając różne ciekawe
miejsca. Poszczególne sceny są jakby kadrami z filmu układającymi się w jedną
kompozycję. Wywołują różne nastroje, od żartobliwych, przez sentymentalne, po
przejmujące. Maria Nowotarska wierszem Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego
„Przed zapaleniem choinki” opowiada o zaułkach Krakowa w wigilijny wieczór, o
pijanym dorożkarzu, latarniach przy drodze, śniegu sypiącym z nieba i tym miejscu,
jedynym na świecie, które będzie zawsze w naszej pamięci – miejscu urodzenia.
Można też podejrzeć słynną krakowską kawiarnię „Pod Gruszką”, gdzie schodzili się
dziennikarze i literaci. Rozmawiają, bo zawsze w dni świąteczne tam się spotykają.
Opowiadają anegdoty słowami M. Załuckiego. Jeden śpiewa piosenkę S. Krajewskego
„Mija rok”. Dają sobie prezenty.
Na krakowskim rynku pojawiają się turystki z Kanady. Są oczarowane miastem.
Ulegają atmosferze świąt i zaczynają śpiewać piosenki ze swojego kontynentu.
Miasto jest otwarte na świat i brzmi różnymi językami. Jest to pretekst do
przedstawienia piosenek typowych dla okresu Christmas w Ameryce, takich „The
Magic of Christmas Day” czy „White Christmas”.

Spektakl „Zaczarowany Świąteczny Kraków” (Karolina Ingleton)
A jak się jest już w Rynku, to koniecznie trzeba wstąpić do Piwnicy pod Baranami,
która pulsuje swoim rytmem. W świat Piwnicy wprowadza cytat z piosenki śpiewanej
przez Ewę Demarczyk. Są aluzje do Piotra Skrzyneckiego, Maria Nowotarska mówi
„Ta nasza młodość”, jakby wracając myślą do początków Piwnicy, którą
współtworzyli przecież razem z mężem Jurkiem. Andrzej Słabiak śpiewa „Na moście
w Avinion”, a kobiety tańczą jak na linie, zataczając się od szaleństwa. Taki to już
urok magicznej Piwnicy. Irmina Gauza śpiewa „Nie żałuje” słowami Agnieszki
Osieckiej, dzieci wzruszająco mówią wiersz „Na Wigilię” T. Kubiaka, a potem, znów
jako cytat pojawia się głos zmarłego Marka Grechuty: Ważne są tylko te dni których
jeszcze nie znamy./ Ważnych jest kilka tych chwil, tych na które czekamy… –
przejmująco brzmią te słowa. Artyści nagle zamierają w bezruchu. Gasną światła, nie
ma już Piwnicy, pojawia się Agata Pilitowska, przy pustym wigilijnym stole,

przykrytym białym obrusem i śpiewa: (…) I choć przygasł Świąteczny gwar, /Bo
zabrakło znów czyjegoś głosu. /Przyjdź tu do nas i z nami trwaj, /Wbrew tak zwanej
ironii losu[7].
Maria Nowotarska:
„Kolęda dla nieobecnych” Zbigniewa Preisnera była bolesną zapowiedzią odejścia
Jurka. Mieliśmy pełną tego świadomość.
***

Spektakl „Zaczarowany Świąteczny Kraków”
Po tym refleksyjnym momencie przyszedł optymistyczny finał. Choć tyle żalu w nas, i
gniew uśpiony trwa, przekażmy sobie znak pokoju, przekażmy sobie znak –
Piosenkę „Podajmy sobie dłonie” śpiewali wszyscy artyści, a potem powtarzała
publiczność, wiele, wiele razy.

Maria Nowotarska:

Nie umiem śpiewać, śpiewam tylko wtedy jak wszyscy śpiewają, ale ta piosenka dała
nam wielką siłę. Przekazywaliśmy sobie i widzom znak przyjaźni, życzenia
świąteczne, wigilijne, bez względu na wszystko, co w nas i wokół nas. A w tle nasza
biała choinka, odpowiednio oświetlona, mieniła się najcudowniejszymi kolorami.
***
Tak się zakończyła ta malarska impresja, czyli opowieść o świątecznym Krakowie,
dedykowana odchodzącemu Jurkowi Pilitowskiemu, przywiezionego na drugą część
przedstawienia. Był świadkiem wręczania po spektaklu przez Konsula Generalnego
Rzeczpospolitej Polskiej w Toronto dr Piotra Konowrockiego, medali Zasłużony
Kulturze Gloria Artis – srebrnego dla Marii Nowotarskiej i brązowego dla Agaty
Pilitowskiej. – Jurek, ja się bardzo cieszę, że jesteś i że zawsze walczysz całym
sercem – powiedziała Maria Nowotarska ze sceny, odbierając medal. – Bo to jest
nasza, wspólna sprawa. Tego dnia Jerzy Pilitowski był też świadkiem sukcesu i
spotkania na scenie prawie całej rodziny. Sam jeszcze zajmował się organizacją.
Oprócz Marii i Agaty, wystąpił tu syn Piotr, mieszkający na stałe w Krakowie i wnuk,
Maciek, który miał powierzoną samodzielną rolę. Drugi wnuk, Tomek pomagał w
sprawach technicznych, obsługiwał przeźrocza i muzykę. Tylko wnuczka Matylda
przebywała wtedy w Europie, ale była w stałym kontakcie z rodziną. Ten wzruszający
moment wspomina Jarosław Abramow-Newerly:
(…) (Jerzy Pilitowski) zawsze kochał teatr, ale w Toronto stał się on dla Niego
prawdziwą pasją. I kiedy złożony ciężką choroba, mimo straszliwych bólów, 3
grudnia przyjechał na drugą część przedstawienia „Zaczarowany, świąteczny
Kraków” (…) – była to ostatnia chwila największego wzruszenia.
Na scenie odczytano list gratulacyjny marszałka Senatu RP z okazji 15-lecia
Salonu. A kiedy konsul generalny RP, dr Piotr Konowrocki wręczył w imieniu
ministra kultury i sztuki najwyższe odznaczenie Gloria Artis Marii Nowotarskiej i
Agacie Pilitowskiej – a ze sceny wskazano na Jerzego Pilitowskiego, twórcę tego
rodzinnego sukcesu, wszyscy zgotowaliśmy Mu owację. Stał uśmiechnięty na
końcu sali wznosząc wysoko palce w górę. Potem stojąc wyprostowany i blady w
garderobie powiedział: „Musiałem tu przyjść! Żeby nie wiem co!”. Było to
zwycięstwo większe niż na powstańczej barykadzie. Prawdziwie heroiczne.

Podziwiałem Go[8].
Gdy zadzwoniłam po spektaklu, odebrał telefon. Zapytałam się, jak poszło. – Maryśka
odniosła wielki sukces – odpowiedział żarliwie – wielki – powtórzył. – Standing
ovation. Na trzecim przedstawieniu ludzie stali, bo zabrakło miejsc. Był bardzo
przejęty i radosny. Wyraźnie żył teatrem i się nim cieszył. Cieszył się wspólną pracą
ze swoją Maryśką. To było więc wyjątkowe pożegnanie.
_________
[1] Projekt plakatu: Joanna Dąbrowska
[2] Zaczarowany, świąteczny Kraków, scenariusz i reżyseria: Maria Nowotarska,
scenografia: Joanna Dąbrowska, opracowanie muzyczne: Jerzy Boski, produkcja:
Jerzy Pilitowski, wykonawcy: Irmina Gauza, Karolina Ingleton, Kinga Mitrowska,
Maria Nowotarska, Agata Pilitowska, Sławek Iwasiuk, Maciek Lis, Andrzej Pasadyn,
Andrzej Słabiak, Piotr Pilitowski (gościnnie), Grupa Studia Aktorskiego Salonu
Junior: Mateusz Bobel, Marek Ruta, Mateusz Ruta, Aleksander Cieślak oraz zespół
„Biały Orzeł” pod kierownictwem Tadeusza Zdybała, światło i dźwięk: Krzysztof
Sajdak, współpraca: Tomek Lis, Andrzej Stefan. Premiera: 1 grudnia 2006,
Burnhamthorpe Library Theatre, Mississauga.
[3] St. Wyspiański, Planty o świcie, 1894, olej na płótnie, własność prywatna.
[4] Dopiero w Krakowie, muz. H. Krakowiak, sł. L.J. Kern
[5] St. Wyspiański, Widok z okna pracowni na Kopiec Kościuszki, w zimowy, pogodny
dzień, 1905, pastel, Muzeum Narodowe, Kraków.
[6] K.I. Gałczyński, Trąbki świątecznej poczty.
[7] Puste miejsce przy stole. Kolęda dla nieobecnych, muz. Zbigniew Preisner, sł.
Szymon Mucha.
[8] Jarosław Abramow-Newerly, Musiałem tu przyjść, żeby nie wiem
co…Wspominając Jerzym Pilitowskiego, „Związkowiec”, Toronto, styczeń 2007, cyt.
za „Dziennik Polski”, Kraków, 11 kwietnia 2007.

_________
Fragment książki Joanny Sokołowskiej-Gwizdka „Teatr spełnionych nadziei.
Kartki z życia emigracyjnej sceny” (wyd. Novae Res, 2016). Jest to opowieść
o teatrze w Toronto założonym przez aktorkę Teatru im. J. Słowackiego
z Krakowa, Marię Nowotarską i jej męża Jerzego Pilitowskiego. Inne
fragmenty i recenzje są dostępne na „Culture Avenue”. Np. jak powstawała
książka:
https://www.cultureave.com/teatr-spelnionych-nadziei-opowiesc-o-polskim-teatrze-wtoronto/

Książkę można kupić przez Amazon:
https://www.amazon.com/Teatr-spelnionych-nadziei-Kartki-emigracyjnej/dp/8380832
779/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1512162735&sr=1-1&keywords=Teatr+s
pe%C5%82nionych+nadziei
i w każdej księgarni w Polsce po uprzednim zamówieniu.

