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Dziś 28 listopada 2017 rano we Wrocławiu zmarł Edward Kalisz. Miał 66 lat. Rodowity
jaślanin. Już jako nastolatek występował publicznie. Śpiewając grał na gitarze w grupie big
bitowej ?Winigamy?, działającej w Zakładowym Domu Kultury ?Chemik".

Jako 15 letni uczeń Liceum Ogólnokształcącego w Kołaczycach debiutował na scenie
Powiatowego Domu Kultury w "Powrocie Posła" J.U. Niemcewicza. Teresa Kopacz prowadząca
kółko dramatyczne powiedziała mu wówczas "Kalisz ty masz smykałkę do teatru" i wysłała na
obóz przygotowawczy do szkoły teatralnej w Krakowie. Tam podjął studia, a kończył we
Wrocławiu. I wówczas podczas edukacji był na półrocznym stażu u Jerzego Grotowskiego w
Teatrze Laboratorium. Pierwszą pracę znalazł w Teatrze Dramatycznym w Białymstoku. Potem
na wiele sezonów był związany z podobną sceną w Jeleniej Górze. Następnie występował w
Teatrach Muzycznym, Kompania Fredrowska, Kalambur, Współczesnym we Wrocławiu . Aktor
ten znany z licznych kreacji teatralnych zyskał tamże sympatię widzów na tyle, że zdobył cztery
Iglice (81', 83', 84', 85'), nagrody przyznawane przez czytelników wrocławskiego "Słowa
Polskiego". Miał też uznanie władz, jest wszakże laureatem Nagrody Prezydenta Wrocławia.
Miłośnicy X muzy odnajdą naszego krajana jako aktora w filmach fabularnych "Fundacja",
"Generał" czy popularnych serialach "Czas Honoru", "Sprawiedliwi- Wydział kryminalny",
"Prawo Agaty" i innych, udokumentowanych przez annały polskiej kinematografii. Zachęcam
do obejrzenia portfolio artysty http://www.edwardkalisz.pl/.
Reżyser własnych wizji scenicznych. Nauczyciel autorskiego bloku programowego teatralnego w liceum. Założył wrocławski "Teatr Mały", z którym 4 kwietnia 2016 odwiedził
Jasielski Dom Kultury. Wystawili 2 spektakle "Świętoszka" Moliera. Znam Edwarda Kalisza
także jako poetę, autora licznych posiadanych przeze mnie wierszy. W tym napisanym
24.06.2016 we Wrocławiu pisał chyba o sobie:.
AKTOR
nie chcę patrzeć
nie chcę widzieć
nie chcę słyszeć
nie chcę słuchać
nie chcę mówić
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nie chcę marzyć
nie chcę być
nie chcę wejść
nie chcę wyjść
nie chcę trwać
nie chcę stać
nie chcę mieć
nie chcę brać
nie chcę ciebie
nie chcesz mnie
nie chcę siedzieć
nie chcę leżeć
nie chcę biec
nie chcę kochać
lecz chcę patrzeć
lecz chcę słuchać
lecz chcę mówić
lecz chcę marzyć
lecz chcę być
lecz chcę wyjść
lecz chcę wejść
lecz chcę trwać
lecz chcę stać
lecz chcę mieć
lecz chcę brać
lecz chcę ciebie
lecz chcesz mnie
lecz chcę siedzieć
lecz chcę leżeć
lecz chcę biec
lecz chce stać
lecz chcę kochać
tylko jak ??????????????????????????????
Sposobił się do wakacyjnego AD 2017 odwiedzenia rodzinnego Jasła. Nie udało się - duch
był ochoczy ale ciało już bardzo słabe. Niech spoczywa w spokoju.
Z bratem i synem łączymy się w żałobie dobrymi myślami o Zmarłym Edwardzie.
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