








































































KAZIMIERZACY 

Zofia i Franciszek Siemińscy na okrągłym mostku nad Wisłą, lata 40. 
Na ręku mamy autor artykułu 

Społeczność Małego Rynku z lat 60: rodzina Siemińskich (autor 
pierwszy z prawej, F. Siemiński trzeci) i Duniów (Mieczysław Dunia, 
masarz, drugi z prawej). Reszta to ich żony i dzieci oprócz Kazika 
Czopka (trzeci z lewej) 

Na zakończenie tej relacji przypomnijmy więc Jego -
Kazimierskiego Koguta - od strony paru szkicowo nakreś
lonych cech jego kazimiersko-koguciej natury. 

Gdy zdołał przelecieć kilka milionów turystów można było 
uwierzyć, że to szatan nie kogut. Czy nie ma czegoś 
demonicznego w tym, że od kilku lat strząsa prawdziwe, 
nieinflacyjne złote do brzęczącej z zachwytu kasy fiskalnej? 

Kazimierskie koguty nabyły swej niezwykłej mocy w od
ległych czasach, gdy w walce z nieczystym Złym były składane 
na Wietrznej ·Górze w ofierze. 

Tylko miłosiernemu, również dla zwierząt, sercu bra
ciszków świętego Franciszka zawdzięczają przerwanie swej 
hekatomby. Położyło jej kres założenie na Wietrznej Górze 
franciszkańskiego klasztoru. Wdzięczne kazimierskie koguty 
do dziś budzą dobrych franciszkanów swoim porannym 
pieniem. 

Z czasów mrocznego średniowiecza pozostała w kogutach 
z miasteczka nadzwyczajna potencja. 

Gdy z żoną kupowałem dom na Nadrzecznej kogut 

sąsiadki, pani Janeczkowej, widząc na granicy miedzy intruza 
szarżował na mnie ż brawurą szwadronu kawalerii. 

Pamiętam jak mój tata, chyba tuż po wojnie, próbował 
spreparować koguta na niedzielny rosół. W tym celu 
splątanego w nogach pakułowym sznurkiem ptaka zaniósł 
do warsztatu ślusarskiego pana Tadka Dudzińskiego na Mały 
Rynek. Ten wskazał ojcu pieniek, wyciągnął siekierę i wykonał 
ruch pokazowy. 

Ojciec powtórzył instrukcję. Głowa koguta spadłą na zie
mię, korpus opadł po drugiej stronie pieńka, słaby sznurek 
pętający nogi pękł i bezgłowy kogut zaczął wykonywać 
triumfalny marsz po podwórzu Dudzińskich. 

Z zakrwawioną siekierą ojciec wskoczył na pieniek: 
-Tadziu-wrzeszczał-do dupy ta twoja instrukcja!
Ojciec nie bał się koguta, może uległ swej franciszkowskiej

wrażliwości na zwierzęta, na pewno koguty lubił. 
Lepił koguty z ciasta i wypiekał przez dziesiątki lat 

w piekarniach Spółdzielni Spożywców „Zgoda", u panów 
Górki, Rokity i Hemperka, a także - pod koniec swej 
zawodowej kariery-u p.Sarzyńskiego. 

Żałuję bardzo, ale nie spytałem go dlaczego to lubił i skąd 
się tego nauczył. Zaplatanie bułczanych wałeczków w war
kocze przypomina żydowską chałkę. Żydów ojciec znał nie 
tylko z Kazimierza, ale z Janowca i Przemyśla. Z ciasta 
żydzi robili nie tylko chałki, ale i piekarnicze ptaki. Bywały 
w Kazimierzu klasyk literatury idisz Szalom Asz opisywał 
wl 911 roku w „Miasteczku" starą Ruchlę Leę piekarkę, która 
w wieczór oddawania wyprawy panny młodej do szycia, 
rozdawała dzieciom pierniczki i „długie placuszki w kształcie 
ptaszków, które dla nich upiekła". 

Zwyczaj formowania i wypiekania ptaków z ciasta jest 
znany chyba jeszcze szerzej, skoro w 2001 roku, na między
narodowej, paryskiej wystawie artystycznego piekarnictwa, 
pokazywano oprócz kazimierskiego koguta także bociany 
z ciasta 75-letniej Niny Nikołajuk ze wsi Dobrzyń Duży. 

Tkwiącą w tym zwyczaju zagadkę, jej praprzyczynę, 
zna chyba tylko kogucik z dachu kazimierskiej Fary, a może 
także kogut, na którym pan Twardowski poleciał na Księżyc. 
Z ich wysokości widać znacznie więcej niż my ogarniamy 
wzrokiem. 

Kazimierski piekarz - Mieczysław Rokita, koguty wypiekał od 1966 r. 
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REPORTAZ 

Stefan Kurzawiński 

ŁUKASZOWCY 
W ciągu kilku czerwcowych dni w Kazimierzu krę

cone były sceny do nowego filmu Michała Dudziewicza 
pt. ,,Łukaszowcy". 

Pokusiłem się o odtworzenie aury, atmosfery pierwszych 
plenerów kazimierskich, malarzy - jeszcze wtedy adeptów 
sztuki malarskiej - skupionych wokół Tadeusza Prusz
kowskiego. Będzie to film o Bractwie św. Łukasza - powie
dział dla „Brulionu" reżyser. 

Wzbudzająca duże zainteresowanie sprawa siedmiu 
obrazów namalowanych przez Łukaszowców na Światową 
Wystawę w Nowym Jorku, a znajdujących się obecnie w Le 
Moyne College, będzie jego integralną częścią - jednak nie 
częścią główną. Nie z tego powodu powstaje ten film, nie jest 
on bowiem filmem interwencyjnym. 

Film „Łukaszowcy" będzie filmem dokumentalnym, 
którego rolą jest twórcza interpretacja rzeczywistości. Mamy 
bowiem do czynienia z rzeczywistością minioną, z lat 
dwudziestych i trzydziestych. Napisałem scenariusz, aby 
odpowiedzieć na pytanie; jak to się wszystko zaczęło. 
Odwołuję się do książki „Łukaszowcy" Jana Zamoyskiego, 
„Buda na Powiślu", Włodzimierza Bartoszewicza oraz innych 
przekazów pisanych. Poważna część tego filmu jest odtwo
rzeniem, a więc rekonstrukcją fabularną. 

Moim zdaniem - powiedział Michał Dudziewicz 
- tak naprawdę widza nie interesuje, czy film jest fabularny,

- czyli Bractwo św. Łukasza
czy dokumentalny. Ważne, aby był ciekawy - dobrze opowie
dziany. Wyobraziłem więc sobie szereg scen, które miały 
wówczas miejsce. Takimi scenami są np. pojawianie się 
malarzy w Kazimierzu - a było to w czasach, gdy nie istniał 
ani dom Antoniego Michalaka, ani Tadeusza Pruszkowskiego. 

Zdjęcia do filmu Łukaszowcy kręcone były w Kazi
mierzu, Warszawie, Waszyngtonie i Syracuse. W rolach człon
ków Bractwa św. Łukasza wystąpiła młodzież aktorska oraz 
amatorzy, fizycznie przypominający bohaterów wydarzeń. 

Warto podkreślić, że w roli Antoniego Michalaka reżyser 
obsadził jego wnuka - Jana (również malarza - absolwenta 
warszawskiej ASP), natomiast w postać Jana Gotarda wcielił 
się Dominik Jałowiński, syn znanego w Kazimierzu malarza -
Andrzeja. 

ŁUKASZOWCY: 

Reżyseria: Michał Dudziewicz 
Scenariusz: Michał Dudziewicz 
Zdjęcia: Jacek Knop 
Scenografia: Michał Sulkiewicz 
Kostiumy: Barbara Śródka-Makówka 
Produkcja: Jacek Gwizdała CONTRA STUDIO 

& Sławomir Rogowski 
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Więźniowie  Karnego  Ruchomego Ośrodka  Pracy nr  11  w Szczekarkowie

przy  pracy  na  nadwiślańskich łąkach  w Podgórzu
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Barki  przy  kazimierskim  nadbrzeżu,  około  1914  r.

To samo nadbrzeźe,  lata 30„ fot. ze zbiorów lreny Doraczyńskiej
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