
Jak dobrze, że są jeszcze Tacy Ludzie, 

co rozmawiać i bawić rozmową potrafią…



„Widnokrąg”… mieści się w Sandomierzu, tuż przy Bramie Opatowskiej. Właściwe to jest
do niej przytulony, ściany ich się przenikają i uzupełniają, tak jak teraźniejszość płynnie 
przechodzi w przeszłość – tak w murach, tej z wielką starannością odrestaurowanej 
budowli, historia jest wokół nas…



W tymże to obiekcie, który jest nie tylko restauracją i obiektem hotelowym, ale i Galerią  

Sztuki, odbyło się spotkanie niezwykłe i magiczne, niejako z ojcem chrzestnym bo z 

Wiesławem Myśliwskim, autorem wszakże „Widnokręgu”, i to za Jego zgodą, obiekt ten, 

na ulicy Opatowskiej 19 w Sandomierzu, nosi tę nazwę.

Opublikowana w 1996 roku powieść „Widnokrąg” jest szczególnie związana

z Sandomierzem, od 2018 roku dołączyła do niej następna  – „Ucho Igielne” , nie tylko

poruszająca medytacją nad losem ludzkim, pamięcią i historią, ale i przemijaniem…



1 czerwca 2019  (sobota)



Spotkanie otworzyła  Anna Bokwa, właścicielka Galerii Widnokrąg, a Mistrza,
szczególnie serdecznie i z wielką atencją, oraz pozostałych gości, powitał  Marcin

Marzec burmistrz Sandomierza. Burmistrz przekazał też, w ręce pisarza, obraz autorstwa
malarza Jurija Sulimowa, przedstawiający pejzaż sandomierski – zakole Wisły.



Następnie głos zabrał sam Autor, dziękując organizatorom za to spotkanie,
witając zgromadzonych tak licznie, a wśród nich szczególnie pana Jerzego Illga.

Oprócz nas, zwykłych czytelników, w spotkaniu uczestniczyło wiele osób 
ze świata kultury oraz goście zaproszeni przez autora. 



Fragment najnowszej powieści "Ucho Igielne", przeczytanej 
przez aktora Roberta Więckiewicza, był zaczynem do dalszej rozmowy.

 



Rozmowę, którą poprowadził z pisarzem Wojciech Bonowicz, i do której został 
zaproszony również Stanisław Baj, autor obrazu z okładki „Ucha Igielnego”, można 
streścić tak: 

„Jak dobrze, że są jeszcze Tacy Ludzie, co rozmawiać i bawić rozmową potrafią…

Była to rozmowa o tworzeniu, o kreowaniu, o filozofii języka, o tym jak zmienia się 
postrzeganie przemijającego świata, i o sztuce tworzenia dzieła, nie tylko powieści,      
ale  i obrazów. 

Co i rusz przywoływane były anegdoty…  Pisarz wspominał  także o ponownym 
odkrywaniu Sandomierza i rodzinnych stron, wszak przed spotkaniem „był za 
przewodnika” dla swoich najbliższych gości…

Przeplatały się tematy pisarsko malarskie bowiem na ścianach galerii znajdowały się 
obrazy autorstwa Stanisława Baja. 



A potem nadeszła pora na autografy… 

Wiesław Myśliwski rozdawał je bardzo chętnie, był tylko jeden warunek – musieliśmy 
chwilkę poczekać, no cóż, nawet Mistrz to tylko Człowiek i swoje nałogi ma – papierosy.

Ale warto było, z każdym z nas zamienił kilka słów…

 



Nie byłabym sobą, gdybym… no właśnie – gdybym. 

Otóż, odbierając autograf powiedziałam, że za te wszystkie powieści, za to spotkanie, 
powinnam wręczyć bukiet kwiatów. Ale kwiaty zwiędną, a ja mam coś innego, coś co 
jakże wiąże się z Jego ostatnią powieścią, że nie tylko dla Wielkich Ludzi „Ucho” było 
inspiracją – dla takich mniejszych też… ten „bukiet” to wiersz mojego męża Aleksandra 
Chałupczaka, został napisany w 1998 roku. 

Upominek ten został przyjęty z wielką ciekawością…

Ewa Chałupczak 
Tekst i fotografie

                                                                                                                                            Tarnobrzeg
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PS. Wiersz Olka w wersji bez foto  

Ucho Igielne

Było mi często dane
w dzieciństwie i młodości
nawlekać w nie moją nitkę
wzruszenia, smutku, radości.

Zdziwienie  mnie często ogarnia
jak w szparze, co ściska nas
mijają się swobodnie
historia, ludzie i czas.

Gdy biegłem zdyszany po Ojca
przez Ucho się przeciskała
staruszka z nosidłami 
zimą, gruba i mała.

Bywało, że szliśmy pod pachę,
najczęściej z knajpy „Ludowa”
lód, schody, ładna historia…
mnie z nerwów bolała głowa.

Aleksander Chałupczak 
Tbg, 1998


