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  Jak zwykle budzik zadzwoni³ tak, 
jak go nastawi³em. Muszê przyznaæ, 
¿e wkurwia mnie to niesamowicie. 
Niby czemu nie zadzwoni kilka mi-
nut póŸniej. Jednak maj¹c w pamiêci 
dobre sentencje mojego taty „ciesz 
siê, ¿e chocia¿ budzik dzwoni – jesz-
cze ¿yjesz”, ucieszy³em siê. W koñcu 
jednak ¿yjê. Moje okno wychodzi 
na park i nie ukrywam, ¿e dziêkujê 
opatrznoœci za to, ¿e na park, a nie na 
przyk³ad na budynek sejmu czy co 
gorsza jakiœ supermarket. Chocia¿ 
w obu przypadkach nie wielka by³aby 
to ró¿nica. Oba te miejsca ¿yj¹ prze-
cie¿ albo aferami albo promocjami. 
No wiêc popatrzy³em na park. Za-
zwyczaj tego nie robiê, bo park o tej 
porze jest pusty, a przede wszystkim 
ciemny. Wiêc nie ma powodu siê 
gapiæ. Ale popatrzy³em. I zdêbia³em. 
Na chodniku siedzia³ anio³ i patrzy³ 
w moim kierunku. Wypi³em ³yk ka-
wy, ¿eby siê obudziæ. A on tam sie-
dzia³ i siê gapi³. No có¿, pomyœla³em, 
widaæ musi siedzieæ i siê gapiæ. Przez 
chwilê pomyœla³em, ¿e to anio³ stró¿, 
ale szybko odrzuci³em tê myœl. Niby
czego mia³by pilnowaæ. Kiedy wy-
szed³em z ³azienki w miejscu gdzie 
siedzia³, powiewa³ du¿y transparent 
z napisem „ÆWOK”. Jestem przeko-
nany, ¿e to tylko zbieg okolicznoœci.
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  Teraz mam dwadzieœcia minut prze-
rwy na lunch. Wola³bym przerwê obia-
dow¹, ale wszyscy mówi¹ lunch. Raz
nawet za¿artowa³em, ¿e idê na lincz, 
ale kierownik dzia³u wyjaœni³ mi, ¿e 
to g³upi pomys³, a po drugie, ¿ebym 
uwa¿a³ co i przy kim mówiê. Tak na 
wszelki wypadek. No wiêc siedzê na 
tym lunchu i siê gapiê. Moi koledzy 
popêdzili do fast foodów, albo na szyb-
ki seksik, a ja siê gapiê. Nie ¿ebym nie
lubi³ seksu, przeciwnie, ale dwadzieœ-
cia minut to dla mnie za ma³o. Nie, nie 
zrozumcie mnie Ÿle. Ja muszê przed 
tym porozmawiaæ. Siedzê w kawiaren-
ce. Zima, ma³o ludzi. Mo¿na poflirto-
waæ z barmank¹, albo tak w³aœnie sie-
dzieæ i siê gapiæ. I nagle widzê jak przez 
ulicê idzie ten anio³ z parku. Jakiœ taki
zamyœlony. A mo¿e czegoœ szuka? Za-
trzyma³ siê. Jakby nas³uchiwa³ i chuj 
go obchodzi, ¿e samochody i tramwa-
je. No tak, na œwiat³ach stoi, cwaniak. 
O, zielone ma. Przechodzi przez jezd-
niê i staje. I teraz czeka znowu na zie-
lone. A pewnie zapomnia³ o czymœ. 
Nie, nie zapomnia³, po prostu ³azi tam 
i z powrotem po pasach. I jakoœ wy-
raŸnie zaczyna zerkaæ w kierunku ka-
wiarni. Zaczyna padaæ. Takie du¿e p³a-
ty œniegu z nieba lec¹. A ten chodzi. 
No to chodŸ sobie zdrów – rzucam. 
Co pan mówi? – pyta barmanka. Nic, 
nic pani Jolu – uspokajam. Ja kluczyk 
od ubikacji chcia³em – mówiê, zreszt¹ 
zgodnie z prawd¹. Co prawda nie lubiê 
knajpianych klozetów, ale jak trzeba... 
Trzeba wróciæ do pracy. Stojê na chod-
niku przed przejœciem dla pieszych i
czekam na zielone œwiat³o. Zauwa¿am
w œniegu wydeptany napis „Je³op”. 
Ech te dzieci – myœlê sobie.
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 Sen przyszed³ do mnie i powiedzia³: 
Dosta³eœ wczoraj wiadomoœæ, na któr¹ 
nie odpowiedzia³eœ – zostaniesz uka-
rany. Zamazana plama snu zaczê³a 
przybieraæ ludzki kszta³t. Zapali³em
papierosa i patrzy³em jak siê kszta³tu-
je. G³upie to by³o i œmiaæ mi siê chcia-
³o bo kszta³towa³ siê sen w moim œnie.
„Zgaœ papierosa – powiedzia³ sen –
dym mi szkodzi.” Po chwili przybra³
postaæ dziewczyny. Pomyœla³em, ¿e 
j¹ znam i dlaczego do cholery jest 
w ubraniu. Bo zimno – odpowiedzia³ 
sen – czytaj¹c w moich myœlach. I tro-
chê cierpliwoœci – doda³. Nie, to nie 
– powiedzia³em bezg³oœnie. Jeszcze 
zobaczymy – szepn¹³ groŸnie.
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  Wczoraj by³em bardzo bliski roz-
wi¹zania zagadki. A wszystko za spra-
w¹ ducha. Nawet nie wiem czyj to by³ 
duch. Takie nie wiadomo co. Zmate-
rializowa³ siê akurat wtedy, kiedy pas-
towa³em buty. Siad³ na krzeœle naprze-
ciw i powiedzia³ „Uhu-hhhu”, „Yhy-
hhhy”, a nawet próbowa³ straszyæ „Ja-
haha”. Zapyta³em czy to nowy zes-
taw æwiczeñ dykcyjnych, ale on tylko 
wytrzeszczy³ puste oczodo³y i zasika³ 
przeœcierad³o, w które by³ owiniêty. 
Dziwny jakiœ by³. Gdy zapyta³em, czy 
wie jak rozwi¹zaæ mój problem, sko-
czy³ na ¿yrandol i zacz¹³ siê huœtaæ. 
Wkurwi³em siê i wyszed³em z domu. 
Wychodz¹c przykaza³em mu posprz¹-
taæ na biurku. Kiedy wróci³em wszyst-
kie moje notatki by³y zasikane z góry
na dó³. Czy¿by objawienie? Na wszel-
ki wypadek sprawdzi³em dzisiaj swo-
je konto, znowu nic. Niedobrze, po-
czyni³em ju¿ pewne plany finansowe. 
Ojciec pewnie powiedzia³by: „Duchy 
s¹ potrzebne, ale nie musz¹ od razu 
sikaæ, zrób coœ z tym”.
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  Nic tak nie odprê¿a, jak uprawianie 
seksu o siedemnastej. Tak mi siê przy-
najmniej wydaje. A mo¿e czyta³em 
o tym gdzieœ? Nie wiem. Nied³ugo 
wigilia. Anio³ przesta³ siê pojawiaæ. 
A mo¿e nigdy go nie by³o. Mo¿e by³, 
ale nie dla mnie przeznaczony. W ka¿-
dym razie ju¿ go nie widujê. Widujê 
za to innego anio³a. Anielicê w³aœci-
wie. Pierwszy raz zobaczy³em j¹ w par-
ku, W³aœnie w tym samym miejscu co
anio³a. Nie wiem czy jest brunetk¹ czy 
blondynk¹, a mo¿e ruda. Nosi czapkê,
albo kaptur. W koñcu zima. Obieca-
³em sobie, ¿e w wigiliê podejdê i za-
gajê rozmowê. Nie wiem o czym ona
chcia³aby ze mn¹ rozmawiaæ, ale spró-
bujê. Je¿eli siê odwa¿ê, to mam ju¿ 
ca³¹ listê postanowieñ noworocznych.
Oto one: rzucê palenie, ograniczê pi-
cie, wymalujê mieszkanie, dam po 
ryju s¹siadowi, powiem szefowi co 
o nim myœlê, zrobiê na klatce scho-
dowej dwa napisy „precz z komun¹” i 
„precz z komuni¹”, wyk¹piê psa i od-
pocznê. Porz¹dnie odpocznê. A teraz 
obejrzê sobie Teleekspres i usystema-
tyzujê swoj¹ wiedzê na temat wspó³-
czesnego œwiata. Dobranoc.

   Powoli dobiega koniec 2012 roku. 
Za niespe³na miesi¹c wkroczymy w 
nowy 2013 rok. Pañstwo – nasza wi-
downia – i my pracuj¹cy ku Pañstwa 
radoœci i po¿ytkowi, mam tak¹ nadzie-
jê, mijaj¹cy rok koñczymy bardzo pra-
cowicie. 
  Przedstawiliœmy Pañstwu do obej-
rzenia i oceny piêæ projektów b¹dŸ 
organizowanych, b¹dŸ wyproduko-
wanych przez Teatr Osobny i dzia³a-
j¹cy w jego ramach impresariat ARS 
Longa Agency. 
  Zapocz¹tkowaliœmy w tym roku, 
istotny z punktu widzenia odbioru 
wysokiej sztuki, cykl „Wielcy akto-
rzy wspó³czesnego filmu i teatru pol-
skiego”. Obejrzeli Pañstwo spektakl 
„Ciemna mi³oœæ w³asna” i „Gdzie 
s³oñce wschodzi i kêdy zapada”, przy-
gotowany na rok Czes³awa Mi³osza, 
z udzia³em aktora Teatru Powszech-
nego w Warszawie, Jerzego Zelnika i 
szeœciorga aktorów, wykonawców od 
pocz¹tku mojej dzia³alnoœci teatralnej 
zwi¹zanych ze mn¹. 
  Nastêpnie przedstawiliœmy recital, 
œpiewaj¹cej w Operze Kameralnej w
Ottawie sopranistki, Pani Marii Kna-
pik. Zaprezentowa³a Ona, swój wy-
sokiej klasy kunszt wokalny w „Kon-
cercie Noworocznym”, œpiewaj¹c pieœ-
ni, songi, arie i kolêdy. W dwa mie-
si¹ce póŸniej przedstawiliœmy pre-
mierê komedii ma³¿eñskiej Murraya 
Schisgala (autora, drugi raz przez nas 
wystawianego) pt. „Spróbujmy jeszcze 
raz”, z udzia³em Bo¿eny Rozworskiej i 
moim, powtarzaj¹c spektakl na miejs-
cu i poza Vancouverem piêciokrotnie. 
  Kolejn¹ naszymi si³ami zrealizowa-
n¹ premier¹ to „Dobrze u³o¿ony”, wg 
„Sposobu bycia” Kazimierza Brandy-
sa. Przedstawiliœmy j¹ w konwencji 
filmowych retrospekcji w wykonaniu 
pañ: Lidii Jeziorowski, Moniki Lad-
ner, Kasi Marzenckiej, Dominiki Mc-
Donald, Karoliny Piotrowskiej, i pa-
nów: Romana Grzywny, Paw³a Gra-
dowskiego, Marka Lipnickiego, W³o-
dzimierza P³acewicza i w roli wiod¹-
cej, ni¿ej podpisanego. 
  Wreszcie w ramach wspomnianego 
cyklu „Wielcy aktorzy wspó³czesne-
go filmu i teatru polskiego” goœciliœ-
my u siebie, powszechnie znan¹, lu-
bian¹ i znakomit¹ aktorkê Pañstwo-
wego Teatru Narodowego w Warsza-
wie, profesora warszawskiej Akade-
mii Teatralnej im. Aleksandra Zelwe-
rowicza, pani¹ Annê Seniuk. Wyst¹-
pi³a w spektaklu poetyckim „Wieczór
w Teatrze Wielkim”. Na altówce
akompaniowa³a Jej córka, pani Mag-
dalena Ma³ecka-Wippich. 
  Jak na jeden rok, lub jak siê mówi 
w teatrze „sezon teatralny”, to wcale 
nie ma³o. 
   Projekty nasze, lepsze, gorsze, po-
zostawiam to Pañstwa ocenie, nie po-
wsta³yby, gdyby nie ofiarna pomoc 
wielu naszych sponsorów, ludzi, któ-
rzy wypracowanymi niejednokrotnie

ciê¿k¹ prac¹, zaradnoœci¹ i pomys³o-
woœci¹, œrodkami potrafi¹ siê dzieliæ 
z innymi. Nie tylko z ludŸmi tworz¹-
cymi wartoœci kulturalne, lecz tak¿e 
z odbiorcami tych wartoœci – proœciej 
mówi¹c, z pozosta³ymi widzami, któ-
rym swoj¹ wspania³omyœlnoœci¹, 
umo¿liwiaj¹ kupno biletu na ten, czy 
inny spektakl. 
  Im wlaœnie - przyjacio³om, mi³oœni-
kom naszego teatru, darczyñcom jak-
¿e bardzo id¹cym nam z pomoc¹, 
któr¹ operujemy najoszczêdniej, jak 
mo¿na, pragnê t¹ drog¹ w imieniu
moich kole¿anek, kolegów - wyko-
nawców, wspó³pracowników i w³as-
nym, serdecznie podziêkowaæ. 
   Zacznê od pañ. Dziêkujê pani dr 
Mariannie Klimek, która w bardzo 
szerokim zakresie wspiera, bez ma³a 
wszelkie polonijne inicjatywy, tak¿e 
w dziedzinie sportu, opieki i wycho-
wania m³odzie¿y i której, moim zda-
niem, ju¿ dawno nale¿y siê znacznie 
wiêcej ni¿ dyplom, wyró¿nienie. 
  Dziêkujê pani dr Jolancie Deleckiej, 
która od pocz¹tku mojej dziesiêciolet-
niej dzia³alnoœci, wspiera ka¿dy mój 
projekt w sposób ci¹g³y. 
  Dziêkujê panom: Stanowi Golonce, 
w³aœcicielowi Kado Hardwood Floors, 
Dariuszowi Korzenieckiemu, w³aœci-
cielowi Master Stucco Ltd., Grzego-
rzowi Matyœkiewiczowi i Krzysztofo-
wi Siekluckiemu, w³aœcicielom Patra
Stone Works Ltd.,Tadeuszowi i Jerze-
mu Siedlaczkom, w³aœcicielom B&B
Constraction Projects Inc., Zbignie-
wowi £ukaszewiczowi, w³aœcicielo-
wi Capilano Hardwood Floors Ltd., 
Johnowi Samusiowi, Edwardowi Sta-
roniowi, Andrzejowi Kunkelowi za 
ka¿dorazowo udzielon¹ pomoc. 
  Tak¿e wielu, wielu innym osobom, 
które rozumiej¹ i co najwa¿niejsze, 
popieraj¹ wszelkie dzia³ania utrwala-
j¹ce, wœród ¿yj¹cych w BC Polaków
wiêŸ z histori¹, tradycj¹ i kultur¹ pol-
sk¹. 
  Szczególnie ciep³o dziêkuje szefo-
wej oddzia³u Banku Financial Group 
w Port Coquitlam, pani Janine Davies, 
która od pocz¹tku wspiera, znacz¹co 
projekty mojego teatru. 
  Szczególnie wyj¹tkowo dziêkuje, co 
podkreœlam, panom: Stanowi Lisowi 
i Miros³awowi Smuglewiczowi, pre-
zesom Carbon Friendly Solution, za 
bardzo przyjazny od pocz¹tku mojej 
dzia³alnoœci w Vancouver, udzia³ fi-
nansowy w realizacji wszystkich 15
projektów, które na przestrzeni 10 lat 
uda³o mi siê zrealizowaæ, w³aœnie 
g³ównie, dziêki ich pomocy. Dziê-
kujê! 
  Dziêkujê tak¿e w sposób szczegól-
ny Konsulatowi Generalnemu RP w 
Vancouver, a s³owa podziêkowania 
kierujê na rêce Konsula Generalnego 
polskiej placówki, pana Krzysztofa 
Czapli i Jego poprzednika, pana Ma-
cieja Krycha, za skuteczne, ¿yrowa-
nie ca³ej mojej dzia³alnoœci i ci¹g³¹ po-

moc finansow¹, za staranie siê o to, by 
teatr, który robiê i towarzysz¹ce mu,
uboczne dzia³ania, bezkolizyjnie do-
chodzi³y do realizacji. Dziêkujê panu
Krzysztofowi Czapli, z którym zaczy-
naliœmy swoja pracê, On w dyploma-
cji dla dobra i wygody ca³ej Polonii, 
ja skromniej dla tej czêœci Polaków, 
którym kontakt z polskim teatrem, 
szeroko rozumian¹ sztuk¹, nie jest 
obojetny. 
  Na koniec pragnê podziêkowaæ 
mediom; tutejszym dwutygodnikom 
„Takie ¯ycie”, „Gazeta Informacyjna” 
i miesiêcznikowi „Aha” oraz radio-
wym stacjom polskojêzycznym, za 
wzorow¹ wspó³pracê, przy promocji 
kolejnych, teatralnych projektów. 
 Wyj¹tkowo dziêkujê, pani El¿biecie 
Kozar, nie tylko za wspó³pracê, ale za 
b e z i n t e r e s o w n e (czytaj: nie-
odp³atne), umieszczanie na ³amach 
swojej gazety, wielu dziesi¹tek og³o-
szeñ i artyku³ów wstêpnych, a tak¿e 
recencji. Dziêkujê za wra¿liwoœæ, czu-
cie ducha sztuki, teatru zw³aszcza! 
  Dziêkujê wszystkim moim kole¿an-
kom, kolegom, aktorom, wspó³pra-
cownikom, realizatorom kolejnych 
sztuk, bez których umiejêtnoœci, wie-
dzy i oddanego czasu, niewiele potra-
fi³bym zrobiæ. 
  Najszczersze podziêkowanie kierujê 
w stronê Publicznoœci polonijnej BC. 
Dziêki Wam, drodzy Pañstwo, ano-
nimowi odbiorcy moich teatralnych 
realizacji, poniewa¿ spektakle, które 
tu wystawi³em, nigdy bez Was nie 
dosz³yby do skutku, teatr od zarania 
dziejów, bez komponentu artyœci - wi-
dzowie, nie mo¿e istnieæ. 
  I refleksja: Jak pomyœle, ¿e z 50 lat 
mojej przygody z teatrem, z którym 
ostatnie 20-œcia, przypad³o na Kana-
dê (po równo - w Toronto i w Van-
couver), poza wspomnian¹ widowni¹,
garstk¹ oddanych wspó³pracowników
- przyjaciól i spor¹ „dru¿yn¹ wrogów” 
w Kanadzie, jakoœ niczego specjalnie 
siê nie dorobi³em. Zdumiony docho-
dzê do wniosku - czy to siê komuœ 
podoba, czy nie, ¿e z Was wszystkich
Pañstwa, wy¿ej wymienionych spon-
sorów, darczyñców, ofiarodawców,
ja stary kabotyn, zarozumialec, cie-
miê¿ca, nieszczêœliwie dla siebie, 
przez ca³y pobyt w Kanadzie pracuj¹-
cy, w swoim wyuczonym zawodzie, 
jestem jednak ofiarnym i co tu du¿o 
mówiæ, hojnym  s p o n s o r e m  ca-
³ego tego, jakby powiedzieli bracia 
Moskale – „ba³aganu”. Mo¿e wresz-
cie pora siê opamiêtaæ? 

  ¯yczê Wszystkim Pañstwu, udanych, 
Weso³ych Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
i szczêœliwego, Nowego Roku w pra- 
cy i ¿yciu osobistym.
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