(INF. WŁ.) Na jeden wieczór
krakowska PWST zamieniła
się w szpital, ale za to jaki.
Wśród pacjentów kliniki znaleźli się bowiem Wisława
Szymborska, Andrzej Wajda,
prof. Władysław Stróżewski,
Jan Nowicki, Anna Dymna, Kuba Sienkiewicz, prof. Jacek
Woźniakowski i prof. Andrzej
Szczeklik, sprawca całego zamieszania.
Oficjalną okazją do zorganizowania tak niezwykłego wieczoru była promocja, wydanej
przez Znak, najnowszej książki
prof. Andrzeja Szczeklika „Katharsis. O uzdrowicielskiej mocy
natury i sztuki". Z autorem
w dyskusję wdali się Andrzej
Wajda, prof. Władysław Stróżewski, Bogdan de Barbaro i prezes Znaku, Henryk Woźniakow
ski. Było refleksyjnie, ale i dowcipnie.

Sztuka, która uzdrawia
Niezwykły

benefis prof. Andrzeja Szczeklika
wykonała

bowiem swoje słynne
„Odwódki" (muzyka Zygmunt
Konieczny). „Od burbona straszna śledziona" głosiła poetka,
a słowa te uroczyście odśpiewy
wał Kwartet. „Od martini poten-

Rozmowa stanowiła jednakże dopiero preludium do dalszej
części wieczoru w szkole teatralnej. Wiele osób podążyło wczoraj na ul. Straszewskiego, by
w scenerii szpitalnej (rekwizytami były m.in. łóżka szpitalne,
elementy wyposażenia sali, nie
zabrakło nawet szkieletu) odśpiewać, odtańczyć lub przynajmniej wyrecytować fragmenty
radosnej twórczości w darze
profesorowi.
Pomysłodawcą benefisu był
redaktor naczelny Znaku, Jerzy
lllg. Istnym fajerwerkiem okazał
się występ noblistki Wisławy
Szymborskiej. Z towarzyszeniem Kwartetu Okazjonalnego

cja mini", „Od absyntu zanik talyntu" - padały kolejne Ostrzeże

Pielęgniarka

Anna Dymna przy pacjencie, prof. Andrzeju Szczekliku
Fot. Piotr

Kędzierski

nia, wywołując za każdym razem salwy śmiechu u publiczności. Nie mniej gorąco został odebrany szlagier Tercetu Egzotycznego „O Izabelo" w nieco zmienionej formie „O profesorze",
który wykonały pielęgniarki
z kliniki Profesora.
Na scenie pojawiło się wiele
gwiazd, m.in.: Anna Dymna Uako siostra przełożona czule opie-

kująca się profesorem), Dorota
Segda, Krystyna Zachwatowicz
(czytająca „śmieszne fragmenty"
książki prof. Szczeklika), Zygmunt Konieczny, Bronisław Maj,
Robert Makłowicz (serwujący
dania dla pacjentów), Jan Nowicki, Stanisław Radwan, Kuba Sienkiewicz, Jerzy Trela, Grzegorz
Turnau oraz prof. Jacek Woźnia
kowski. Nie zabrakło wykładu
z medycyny o chorobach psychicznych Bronisława Maja.
Zwieńczeniem benefisu była
,,Apoteoza prof. Szczeklika" (sło
wa Bronisław Maj, muzyka Grzegorz Turnau) w wykonaniu autorów Kwartetu Okazjonalnego.
Oklaski trwały długo, a sam prof.
Szczeklik - w fotelu - wcielał się
w rolę cierpliwego pacjenta.
I jeszcze dobra wiadomość
dla telewidzów - program będzie
wkrótce emitowany przez telewizyjną Dwójkę .
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