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Podziękowania

Na powstanie książki, którą trzymasz w dłoni, wpłynęło bardziej lub mniej 
świadomie wiele osób. Dlatego chcę podziękować wszystkim, którzy w jaki-
kolwiek sposób przyczynili się do jej wydania, a w szczególności współpra-
cownikom: Zosi Bryk za złożenie całości, nanoszenie nieustannych zmian 
i uwzględnianie licznych poprawek, Angelice Osiewicz za rozmowy i nego-
cjacje prowadzone z różnymi wydawnictwami, Juliannie Hauke za dostarcze-
nie materiałów archiwalnych, Alinie Maciejewskiej za nieustanne wspieranie, 
entuzjazm i utwierdzanie w wierze, że warto pisać; przyjaciołom aktorom, 
poetom i muzykom, za słowa otuchy, a zwłaszcza Robertowi Leonardowi za 
przygotowanie historii i biogramów członków zespołu Małżeństwo z Roz-
sądku, Piotrowi Denisiewiczowi za dokonanie wnikliwej korekty rozdziału 
związanego z zespołem Małżeństwo z Rozsądku, wszystkie rzeczowe uwagi, 
poświęcony na to czas i wielkie zaangażowanie w ideę powstania książki oraz 
Eli Pietraszkiewicz, która przeczytała jej wcześniejszą wersję, naniosła trafne 
uwagi i poprawki. To dzięki niej ta książka ujrzała światło dzienne kilka mie-
sięcy po terminie…

Sławomira Czarnecka

Września, listopad 2018



Zamiast wstępu

Święto Teatru na Prowincji to ważne przedsięwzię-
cie w środowisku lokalnym i ponadregionalnym. 
Odbywa się co roku z okazji obchodów Międzyna-
rodowego Dnia Teatru.

W tym roku będzie to jubileuszowa – piętnasta 
edycja. Święto od lat gości w Wiejskim Domu Kul-
tury w Psarach Polskich, Country Clubie w No-
wym Folwarku, Samorządowej Szkole Podstawo-
wej im. Polskich Noblistów w Nowym Folwarku 
oraz we Wrzesińskim Ośrodku Kultury. To cztero-
dniowa impreza kulturalna, w ramach której odby-
wa się Ogólnopolski Przegląd Twórczości Teatral-
nej „Maska”, służący przede wszystkim wymianie 
doświadczeń zespołów teatralnych z różnych śro-
dowisk wiejskich i miejskich oraz Ogólnopolski 
Konkurs Recytatorski (w tym roku pod hasłem 

„Anioły mojej wyobraźni”). Przeglądy i konkursy połączone są z warsztatami 
teatralnymi i recytatorskimi prowadzonymi przez profesjonalistów – instruk-
torów teatralnych i aktorów. Przegląd „Maska” obejmuje prezentacje konkur-
sowe w czterech kategoriach wiekowych: przedszkola, szkoły podstawowe 
(klasy I–III i IV–VII), gimnazja i szkoły średnie. 

Tak szeroko zakrojone przedsięwzięcie, jakim jest Święto Teatru na Prowincji, 
odgrywa bardzo ważną rolę w środowisku, gdyż uczestniczy w nim – oprócz 
młodzieży szkolnej – cała społeczność lokalna. Jako impreza edukacyjna daje 
możliwość realizacji podstawy programowej z języka polskiego. Przegląd te-
atralny jest także okazją do goszczenia w Nowym Folwarku awangardowych 
teatrów młodzieżowych oraz profesjonalnych, a także znanych aktorów. War-
to nadmienić, że projekt „Święto Teatru na Prowincji” otrzymał w latach 2012, 
2013, 2014, 2015, 2016, 2017 i 2018 honorowy patronat Ministerstwa Edukacji 
Narodowej, a od wielu lat objęty jest także honorowym patronatem Wielko-
polskiego Kuratora Oświaty. Wysiłki organizatorów dostrzeżono już w trakcie 
Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Uczniowskie Przedsięwzięcie „Idea 
2009”. Projekt „Święto Teatru na Prowincji” został zakwalifikowany (pod ro-
boczą nazwą „Na Scenie i pod Sceną”) do ogólnopolskiego finału tego kon-
kursu i zajął IV miejsce. Rok później w tym samym konkursie zdobył I miejsce 

Sławomira Czarnecka
Dyrektor szkoły
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w kategorii prezentacja (przedsięwzięcie „Teatralne Eksploracje”), a w edycji 
2011 – III miejsce w kraju (przedsięwzięcie „Teatr Pokoleń”). 

Każdego roku w Święto angażuje około 600 uczestników (uczniów, nauczycie-
li – opiekunów, instruktorów teatralnych). Cześć z nich nocuje w Samorządo-
wej Szkole Podstawowej w Nowym Folwarku. Dla starszych dzieci i młodzieży 
w drugim dniu przeglądu są prowadzone warsztaty teatralne, a dla najmłod-
szych – krótkie spotkania warsztatowe z jurorami. Opiekunowie grup korzy-
stają z indywidualnych konsultacji. Warsztaty odbywają się również w ramach 
konkursu recytatorskiego. Każdego roku program Święta Teatru wzbogacają 
również imprezy towarzyszące, jak Talent Show w wykonaniu uczniów Samo-
rządowej Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Nowym Folwarku, 
spotkania autorskie z poetami czy pisarzami oraz koncerty muzyczne. Co dwa 
lata, towarzyszy projektowi Ogólnopolska Konferencja „Kreatywność i inno-
wacyjność w edukacji” adresowana do dyrektorów szkół, nauczycieli, wizyta-
torów i przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego. Jej uzupełnieniem 
bywa dzień warsztatowy pod nazwą „Fabryka kreatywności”, który odbywa się 
na terenie szkoły w Nowym Folwarku. Konkursy i towarzyszące im warsztaty, 
spotkania autorskie czy koncerty są ciekawą alternatywą spędzenia wolnego 
czasu dzieci i młodzieży, rozszerzania ich zainteresowań oraz zdobywania do-
świadczenia podczas warsztatów. Ma to na celu rozwijanie zainteresowań te-
atralnych i artystycznych uczniów, popularyzację pracy w teatrze amatorskim, 
kształtowanie właściwych postaw otwartości i empatii, doskonalenie wiedzy 
o teatrze i umiejętności aktorskich oraz sztuki żywego słowa, prezentację do-
konań uczniowskich w dziedzinie teatru i recytacji, rozwijanie i kultywowanie 
życia kulturalnego na wsi, integrację środowisk wiejskich i miejskich z terenu 
całego kraju oraz wymianę doświadczeń miedzy zespołami teatralnymi i recy-
tatorami oraz ich opiekunami. Są to niezwykle istotne założenia, które wyni-
kają z potrzeb całego środowiska edukacyjnego i kulturalnego. 

Święto Teatru to ogromne interdyscyplinarne przedsięwzięcie, którego nie da 
się zamknąć w żadne ramy, ponieważ ma otwartą formułę. Powstało w 2004 
roku z inicjatywy Sławomiry Czarneckiej, ówczesnej wicedyrektor Zespo-
łu Szkół w Nowym Folwarku, opiekunki Szkolnego Teatru „Fakt”, z potrze-
by serca – jako odpowiedź na poszukiwania nowej jakości edukacji. Głów-
ną ideą Święta był wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży, promowanie 
uczniowskich talentów i umiejętności. Niegdyś formułę Święta uzupełniały 
znacząco konkursy plastyczne i fotograficzne wraz z wystawami prac, kon-
kursy poetyckie, literackie i dziennikarskie związane z teatrem. Oprócz tego 
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dużą wagę przywiązywano do działalności wydawniczej – każdego roku wy-
dawano specjalne pisemko poświęcone temu kulturalnemu przedsięwzięciu, 
projektowano plakaty, zaproszenia, wydawano tomiki poezji dziecięcej czy 
śpiewniki. Każda edycja miała także zaprojektowaną specjalnie na tę okazję 
okolicznościową pamiątkową przypinkę. Trzeba podkreślić, że Święto Teatru 
to przede wszystkim ludzie: od uczestników i ich opiekunów poprzez całą ar-
mię organizatorów (nauczyciele, obsługa administracyjna i techniczna, rodzi-
ce) po zaproszonych gości specjalnych – aktorów, poetów, pisarzy, zespołów 
muzycznych, samorządowców i oświatowców, którzy recytują, grają na scenie 
i śpiewają, partnerów, współorganizatorów, sponsorów, a na oświetleniow-
cach i akustykach skończywszy. Dlatego niniejsza publikacja okolicznościowa 
nie będzie miała wiele wspólnego z historyczną monografią (gdyby chciało 
się opisać ze wszystkimi szczegółami, co działo się podczas Święta każdego 
roku… musiałoby powstać 15 tomów!). Zamiast niej powstała piękna impre-
sja o teatrze i ludziach, którzy przewinęli się na przestrzeni piętnastu lat przez 
Święto, o ich determinacji, pasji, pozytywnych emocjach, wzruszeniach, od-
kryciach. To również próba odtworzenia niepowtarzalnego klimatu wraz ze 
wszystkimi barwami, odcieniami, zapachami i smakami teatralnej atmosfery 
na... Prowincji.



Powiedzieli o święcie teatru

To bardzo nowatorski, interdyscyplinarny projekt, 
który z biegiem czasu nie traci na swojej aktualności. 
Pozwala rozwijać zainteresowania teatralne, spełniać 
marzenia, realizować własne pasje.

Święto Teatru na Prowincji przynosi wiele niezapo-
mnianych wrażeń, rozwijając poczucie smaku, piękna, 
dobra, kreatywności, choć także niedosytu i melan-
cholii. Wzbogaca duchową stronę życia. Daje moż-
liwość zaistnienia w nierealnym, bajkowym świecie. 
Uczy współpracy, współodpowiedzialności za drugie-
go człowieka. To oryginalna forma spędzania wolnego 
czasu w grupie znajomych czy przyjaciół.

Najbardziej w projekcie cenię sobie różnorodność spo-
tkań i doświadczeń podczas Przeglądu Teatralnego 
„Maska” i Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego.

Doceniam wartość przeglądu teatralnego, wszystkich 
konkursów i imprez towarzyszących. Uważam, że od-
powiednia scenografia wpływa znacząco na atmosfe-
rę, potęgując miłe przeżycia i pozostawiając niezapo-
mniane wspomnienia.

Sławomira Czarnecka
Dyrektor szkoły

Alina Maciejewska
Wicedyrektor szkoły

Julianna Hauke
Przewodnicząca Rady 
Programowej

Angelika Osiewicz
Sekretarz szkoły
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Kręci, kręci się busola naszych marzeń,
Nikt nie zgadnie, jaką drogę nam pokaże,
Jakim kursem przeznaczenie się potoczy,

Jakim wiatrom powierzymy nasze losy (…)
Krzysztof Jurkiewicz, Przeczucie

Czym i po co są marzenia? Czy można bez nich żyć? Czy do ich realizacji ko-
nieczna jest odwaga? Działania nauczycielskie względem uczniów podpowia-
dają, że marzenia można uznać za „drugi świat”, w którym żyjemy równolegle: 
z jednej strony rzeczywistość, czasami zupełnie różna od naszych oczekiwań, 
a z drugiej – marzenia, które są integralną częścią nas samych. To świat wy-
kreowany w naszych myślach. To, do czego usilnie dążymy w wyobrażeniach, 
w końcu staje się realne – pod warunkiem, że myślimy pozytywnie o sobie 
i o własnych możliwościach. Chcieć to móc. Jeżeli wyznaczamy sobie jakiś cel, 
może stać się on sensem życia, o ile codziennie będziemy o nim myśleć i po-
dążać za nim. To, czy osiągniemy coś, o czym marzymy, może być sprawdze-
niem siebie, testem, czy rzeczywiście podołamy temu zadaniu, czy wystarczy 
nam sił, wiary, wytrwałości i odwagi. Posiadanie marzeń jest czymś pozytyw-
nym. To one mogą wytyczyć drogę w życiu, dają świadomość, że jest po co żyć, 
mogą być sprawdzeniem własnych możliwości. 
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Marzenia zawsze były mi bliskie, zwłaszcza te dotyczące wspierania innych 
w rozwoju, jak i te, które pozwalały na dzielenie się wiedzą i doświadczeniem. 
To one spowodowały, że w 2002 roku w Gimnazjum nr 3 w Nowym Folwarku 
założyłam młodzieżowy Teatr „Fakt”. Teatr w moim życiu istniał od zawsze. 
Szczególnie miło wspominam okres szkoły średniej, kiedy zaczęłam jeździć 
po kraju na ważne wydarzenia kulturalne i festiwale teatralne. Tym sposobem 
obejrzałam w Warszawie Metro, w Teatrze Muzycznym w Gdyni Skrzypka na 
dachu, który wówczas uchodził za hit wszechczasów, byłam też na Festiwalu 
Mrożkowskim w Krakowie. Chciałam zgłębić tworzywo teatralne „od pod-
szewki”. Z tego powodu po skończonych studiach pedagogicznych ukończy-
łam kolejne – filologiczne, które pomogły mi uzyskać szersze spojrzenie na 
materię teatru (pisałam pracę magisterską na temat dyskursu Mrożka z egzy-
stencjalizmem…). Uznałam, że mam wystarczającą wiedzę i umiejętności, by 
poprowadzić teatr młodzieżowy. 

 Moja pasja sprawiła, że potrafiłam skupić wokół siebie młodzież gimnazjal-
ną i zainteresować ją teatrem. Już po trzech miesiącach intensywnych prób 
wystawiliśmy we Wrzesińskim Ośrodku Kultury Dziady Adama Mickiewicza. 
Dalej poszło już samo… Pracowaliśmy ciężko. Próby odbywały się po lek-
cjach, trzeba było uczyć się tekstu, pracować nad własnym ciałem, mieć jego 
świadomość, ćwiczyć emisję głosu. Oprócz tego, że byłam reżyserem, musia-
łam myśleć o scenografii, kostiumach, oświetleniu, charakteryzacji, muzyce… 
Z biegiem czasu nastąpił podział ról. Bywaliśmy na różnych przeglądach te-
atralnych, gdzie zdobywaliśmy znaczące sukcesy i wyróżnienia. Młodzież gar-
nęła się do szkolnego teatru sama, ja nie potrafiłam im odmówić, więc grup 
teatralnych było wiele (Fakt, Fakt 2, Fakt 3, Fakcik, Erato…). Dawałam im 
z siebie dużo, co wielokrotnie do mnie wracało w postaci sukcesów moich 
podopiecznych, z których byłam bardzo dumna. Tym sposobem z potrzeby 
serca szkolne teatry zaangażowały się w dwa duże przedsięwzięcia, których 
byłam inicjatorką: Popołudnie z Teatrem i Święto Teatru na Prowincji. Pierw-
sze z nich odbywało się jesienią w Wiejskim Domu Kultury w Psarach Pol-
skich, drugie wiosną. Jakiś czas testowaliśmy, który z miesięcy jest najlepszy. 
Rozpoczęliśmy w czerwcu, potem przenieśliśmy imprezę na marzec (bo wte-
dy przypada Międzynarodowy Dzień Teatru), później był kwiecień, aż w koń-
cu stanęło na maju. 

 Uczniowie ówczesnego Gimnazjum nr 3 w Nowym Folwarku byli zaangażo-
wani w obsługę imprezy. Zajmowali się wszystkim: logistyką, konferansjerką, 
wystrojem wnętrza, organizowali poczęstunek. Dopóki Święto miało zasięg 
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międzyszkolny i gminny, dawali radę, lecz gdy rozrosło się do regionalnych 
i ponadregionalnych rozmiarów, siłą rzeczy musieli ich wspomóc dorośli. 
Udało mi się zarazić optymizmem koleżanki i kolegów nauczycieli, sekreta-
rza szkoły. Żyliśmy Świętem praktycznie cały rok, przygotowując je krok po 
kroczku z dużym wyprzedzeniem. Nie zawsze było miło i przyjemnie, po-
nieważ nie wszyscy rozumieli, że poezja (także ta śpiewana) i teatr to nisza, 
która znacząco różni się od kultury masowej i popularnej... Nie rozumieli też 
tego, że potencjalnego odbiorcę kultury wysokiej trzeba wychować, a to jest 
proces długofalowy. Dzięki wielkiej determinacji, optymistycznemu podej-
ściu do życia, marzeniom i pasji (nie tylko mojej!) Święto trwa do dziś i ma 
się dobrze! Stanowi dobrą markę nie tylko szkoły, ale jest również wizytówką 
gminy Września i powiatu wrzesińskiego – doskonale rozpoznawalną w kra-
ju. Udało się także zaprosić do wspólnych działań teatralnych z młodzieżą 
przedstawicieli samorządu terytorialnego, duchowieństwa, dyrektorów szkół, 
dziennikarzy, prezesów fundacji i nauczycieli. Zaczęło się od Antygony, po-
tem była Moralność pani Dulskiej, Zemsta, Klasyka nad Wrześnicą, Lis Witalis, 
później prezentacje teatralne według poezji polskich noblistów Kto ty jesteś 
człowieku, Sabiny Liberkowskiej Szeptem, Wiesławy Kwinto-Koczan Słowem 
świat malowany, a potem wspólne śpiewanie piosenek wraz z zespołem Mał-
żeństwo z Rozsądku. Reżyserem spektakli był Andrzej Malicki – aktor teatru 
im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie i Elżbieta Górczyńska – instruktor teatral-
ny. Budujące, że teatr połączył ze sobą ludzi, którzy tak naprawdę mają mało 
czasu, bo są osobami publicznymi, a mimo to chcieli spotykać się po to, by 
razem ćwiczyć, aby później wystąpić na scenie. To mój ogromny sukces! 

 Z chęci dzielenia się wiedzą i doświadczeniem powstał też pomysł organizo-
wania co dwa lata ogólnopolskich konferencji „Kreatywność i innowacyjność 
w edukacji” dla nauczycieli, wizytatorów i dyrektorów szkół. Dzięki temu zo-
stała stworzona przestrzeń do pokazania dobrych praktyk funkcjonujących 
w Samorządowej Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów w Nowym Fol-
warku. 

 Moje wszechstronne zainteresowania sprawiły, że znalazłam się w określo-
nym czasie we właściwym miejscu – poznałam fantastyczny zespół Małżeń-
stwo z Rozsądku i autorkę jego tekstów Wiesławę Kwinto-Koczan WUKĘ. Byli 
dla mnie wielkim odkryciem, którego nie zatrzymałam dla siebie. Podzieliłam 
się nim, zapraszając ich na nasze Święto. Tym sposobem rozgościła się u nas 
na dobre Kraina Łagodności i zainicjowane zostały koncerty poezji śpiewanej, 
a moje kolejne marzenie zostało spełnione... Zatem z pełną odpowiedzialno-
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ścią za słowo mogę odważnie powiedzieć, że wszystko bierze się z marzeń 
i uporu, a najważniejszą umiejętnością w życiu jest radzenie sobie z poraż-
kami. Niech więc porażki będą optymistyczne! Tak już jest, że dobry czło-
wiek powinien pytać, czy jest jeszcze coś do zrobienia. Dlatego nie czekam, aż 
ktoś poprosi mnie o pomoc, po prostu pomagam... W życiu kieruję się zasadą 
„wiosłuj w swoim kajaku”. Nie ma co siedzieć z założonymi rękami i narzekać, 
czy tłumaczyć się, dlaczego czegoś nie mogę zrobić. Nie ma co się spodziewać, 
że ktoś inny przyjdzie nas uszczęśliwić, że da nam do ręki pieniądze i zafundu-
je przygodę. Po prostu – wiosło do ręki i w drogę! A kiedy zdecydowaliśmy się 
już na coś to w tym postanowieniu wytrwać? Ludzie mówią czasem: „Ależ ta 
cała motywacja jest tylko na chwilę. To się nie utrzyma”. Pewnie, że na chwilę! 
Pranie jest czyste też przez chwilę. Dlatego właśnie trzeba prać i prać. Trzeba 
trzymać z tymi, którzy myślą podobnie jak my, którzy szanują innych ludzi, 
cenią przygodę i marzenia. Życie jest przecież takie proste: ile w nie włożymy, 
tyle dostaniemy. Niniejsza publikacja rocznicowa powstała wyłącznie dzięki 
mojej wielkiej determinacji i wcielaniu w życie tego, co dyktuje serce. Po dro-
dze do celu spotkałam wielu dobrych ludzi o wrażliwości podobnej do mojej, 
którzy wspierali mnie w trudnych chwilach. 

Serdecznie im za to DZIĘKUJĘ.



Święto Teatru na Prowincji – rok 2005

Święto Teatru na Prowincji to interdyscyplinarny projekt kulturalny, dzięki 
któremu została stworzona przestrzeń nie tylko dla teatru, ale też dla poezji, 
prozy, sztuk wizualnych, wytworów plastycznych związanych z tematyką te-
atralną (plakaty, maski, kukiełki), muzyki, tańca, śpiewu, a nawet fotografii. 
Jednym słowem – ogromne przedsięwzięcie, które trudno opisać w kilku zda-
niach, tym bardziej, że nie były dostępne do wykorzystania materiały archi-

walne z niektórych lat. Czasami za- 
chowały się tylko nieliczne zdję-
cia, ponieważ na samym początku 
nikt nie zajmował się archiwizacją 
danych, gdyż przywiązywano dużą 
wagę do samej organizacji projek-
tu, a nie do gromadzenia doku-
mentacji. Z tego prostego powodu 
brakuje danych z lat 2004–2005. 
Niemniej jednak materiał zgroma-
dzony później jest na tyle impo-
nujący, że w pełni oddaje rozmach 
i różnorodność imprezy.

Święto teatru w liczbach, parametrach 
i na fotografiach

2

„Czerwony Kapturek” w wykonaniu teatru 
„Fakcik” z Gimnazjum nr 3 w Zespole Szkół 
w Nowym Folwarku
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Święto Teatru na Prowincji – rok 2006
W tym roku Święto Teatru na Prowincji odbyło się w dniach 21–22 kwietnia. 
Był to zorganizowany już po raz trzeci autorski projekt pani Sławomiry Czar-
neckiej – wicedyrektor Zespołu Szkół w Nowym Folwarku, opiekunki teatrów 
szkolnych.

W ramach Święta zostały przeprowadzone następujące przedsięwzięcia kul-
turalne:

III Powiatowy Przegląd Twórczości Teatralnej „Maska” (jurorzy: Bogdan 
Ferenc, aktor Teatru im. A. Fredry w Gnieźnie – przewodniczący, Elżbieta 
Gorczyńska, instruktor teatralny – członek, Krzysztofa Krupińska, absolwent-
ka studiów podyplomowych PAN w Warszawie w zakresie retoryki – członek, 
Alicja Fojt, magister pedagogiki – członek).

Warsztaty „Zimowe praktyki teatralne” przeprowadzone podczas ferii zi-
mowych miały na celu przygotować młodzież do występu na III Powiatowym 
Przeglądzie Twórczości Teatralnej „Maska”. Występ Grupy Teatralnej „TO 
MY” (teatr uliczny) z Rogozińskiego Centrum Kultury. Przesłuchania kon-
kursowe szkół podstawowych w Wiejskim Domu Kultury w Psarach Polskich 
– prowadzenie Alina Maciejewska.

Przesłuchania konkursowe gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w Wiej-
skim Domu Kultury w Psarach Polskich – prowadzenie Sławomira Czarnecka.

Konkurs fotograficzny „Obraz sercu bliski” (jurorzy: Olesława i Andrzej Ka-
mińscy – fotograficy, Małgorzata Moch – nauczycielka Zespołu Szkół w Nowym 
Folwarku, Renata Olszewska – nauczycielka Zespołu Szkół w Nowym Folwarku).

Jury Przeglądu Twórczości Teatralnej „Maska”, widocz-
ne od prawej: Alicja Fojt i Krzysztofa Krupińska
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Pokonkursowa wystawa fotograficzna „Obraz sercu bliski” w Gospodar-
stwie Agroturystycznym „Na skraju lasu” przygotowana przez Małgorzatę 
Moch i Renatę Olszewską.

Konkurs plastyczny „Teatr – mój świat”, w ramach którego wykonywano 
również kukiełki do znanych bajek (jurorzy: Sławomira Czarnecka – wicedy-
rektor Zespołu Szkół w Nowym Folwarku, opiekun teatrów szkolnych, Aldo-
na Szczepańska – nauczyciel plastyki w Zespole Szkół w Nowym Folwarku, 
Lucyna Woźniak – nauczyciel plastyki w Zespole Szkół w Nowym Folwarku).

Pokonkursowa wystawa prac plastycznych i kukiełek „Teatr – mój świat” w Go-
spodarstwie Agroturystycznym „Na skraju lasu” przygotowana przez Aldonę 
i Wojciecha Szczepańskich – nauczycieli Zespołu Szkół w Nowym Folwarku.

Ekspozycja „Ocalić od zapomnienia” w Gospodarstwie Agroturystycznym 
„Na skraju lasu” w Nowym Folwarku przygotowana przez Aldonę Szczepań-
ską – nauczycielkę historii i plastyki w Zespole Szkół w Nowym Folwarku.

Prezentacje artystyczne młodzieży z Niepublicznej Szkoły Muzycznej we 
Wrześni oraz Zespołu Szkół w Nowym Folwarku i Marzeninie (muzyczne 
przygotował Grzegorz Adamski, taneczne Małgorzata Moch – Nowy Folwark, 
Alicja Fojt – Marzenin, wokalne – Grzegorz Adamski, recytatorskie – Alina 
Ciesielczyk) – prowadzenie prezentacji Alina Ciesielczyk i Anna Ławniczak.

Gala Laureatów, na której wystąpiły zwycięskie zespoły III Powiatowego Prze-
glądu Twórczości Teatralnej „Maska” – prowadzenie Sławomira Czarnecka.

Wyniki konkursów

III Powiatowy Przegląd Twórczości Teatralnej „Maska”
Przyznano nagrodę główną (Statuetka Maski):

W kategorii szkół podstawowych klasy 0–III Szkole Podstawowej w Sokol-
nikach za spektakl Czerwony Kapturek.

W kategorii szkół podstawowych klasy IV–VI Zespołowi Szkół z oddziałami 
sportowymi w Marzeninie za spektakl Abecadło Szachowe.

W kategorii gimnazjów: Teatrowi „Farcik” z Gimnazjum w Miłosławiu za 
spektakl Wierszem i prozą straszne przypadki nastolatka i nastolatki.

Najlepsza rola kobieca – Karolina Jacewicz z Gimnazjum w Miłosławiu. 

Najlepsza rola męska – Paweł Górniak z Liceum Ogólnokształcącego im. 
Henryka Sienkiewicza we Wrześni. 
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Najlepszy scenariusz i adaptację – teatr „Farcik” z Gimnazjum w Miłosławiu. 

Najlepsza reżyseria przedstawienia – Justyna Trawińska – opiekunka teatru 
„Farcik” z Gimnazjum w Miłosławiu. 

Najlepsze kostiumy – Szkoła Podstawowa w Sokolnikach. 

Najlepsza scenografia do przedstawienia S. Mrożka Na pełnym morzu – teatr 
„Kalambur” z Gimnazjum nr 2 we Wrześni.

Nagrody specjalne ufundowane przez właścicieli Gospodarstwa Agrotury-
stycznego „Na skraju lasu” w Nowym Folwarku – Dorotę i Romana Jankowia-
ków otrzymali:

• Anita Kwiatkowska – teatr „Fakcik” z Zespołu Szkół w Nowym Folwarku za 
rolę Podstoliny w spektaklu Zemsta,

• Patrycja Staniszewska – teatr „Fakt” z Zespołu Szkół w Nowym Folwarku za 
rolę Ingi w spektaklu Zamknięte drzwi.

Ponadto w III Powiatowym Przeglądzie Twórczości Teatralnej „Maska” wystąpili:

• Zespół Szkół w Nowym Folwarku – klasy 0 „A” i 0 „B” – Bajeczka ekologiczna,
• Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 6 we Wrześni – Grupa teatralna z na-

uczania zintegrowanego – A morał bajki jest taki z Kabaretu na jednej nodze 
W. Chotomskiej,

• Zespół Szkół w Nowym Folwarku – klasa III „B” – O smoku wawelskim Jana 
Brzechwy,

• Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 6 we Wrześni – teatr „Hamlecik” – 
Znikąd donikąd Rafała Szamburskiego,

• Szkoła Podstawowa w Miłosławiu – Zielony Kapturek na podstawie tekstu J. 
Brzechwy i fragmentu słuchowiska radiowego J. Wileńskiej,

• Gimnazjum nr 1 we Wrześni – Mały Książę Antoine’a de Saint-Exupery’ego.

Konkurs fotograficzny „Obraz sercu bliski”
I miejsce – Angelika Koska z Zespołu Szkół w Nowym Folwarku za zdjęcie 
Dziecko przy budynku gospodarczym,

II miejsce – Mateusz Antczak z Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni 
za zdjęcie Zabytkowa brama do parku w Grabowie Królewskim,

III miejsce – Ewelina Tabaka z Zespołu Szkół w Nowym Folwarku za zdjęcie 
Studzienka na Lipówce.
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Wyróżnienia:

• Piotr Kosmala z Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni za zdjęcie Pa-
łac w Ostrowie Szlacheckim,

• Liliana Kowalew z Zespołu Szkół w Nowym Folwarku za zdjęcie Dziecko na 
drodze przy lesie,

• Marta Pokładecka z Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni za zdjęcie 
Krzyż w Stępocinie.

Konkurs plastyczny „Teatr – mój świat”
W kategorii klas IV–VI szkoły podstawowej:
I miejsce – Julita Lubrejewska z SSP nr 2 we Wrześni,
II miejsce – Adam Fimiak z SSP nr 6 we Wrześni,
III miejsce – Klaudia Lisowska z SSP nr 6 we Wrześni.

Wyróżnienia:

Julia Roszak z SSP nr 6 we Wrześni, 
Eliza Różalska z SSP nr 6 we Wrześni.

W kategorii klas I–III gimnazjum:

I miejsce – Małgorzata Woźniak z Gimnazjum w Nowym Folwarku
II miejsce – Patrycja Antczak z Gimnazjum w Nowym Folwarku
III miejsce – Katarzyna Jankowska z Gimnazjum w Nowym Folwarku

Wyróżnienia:

Karolina Kierzenkowska z Gimnazjum w Nowym Folwarku.

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych:

I miejsce – Agnieszka Strankowska z Liceum Ogólnokształcącego im. H. 
Sienkiewicza we Wrześni.

Wyróżnienia:

Natalia Strankowska z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we 
Wrześni.
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W konkursie plastycznym – „Teatr – mój świat” – forma 
przestrzenna – kukiełka do znanej bajki

I miejsce – Sylwia Paprzycka z Gimnazjum w Pyzdrach,
II miejsce – Hubert Rusinowski z Gimnazjum w Pyzdrach,
III miejsce – Winicjusz Staszak z Gimnazjum w Nowym Folwarku.

Wyróżnienia:
Marta Śmiechowska z Gimnazjum w Pyzdrach,
Adrianna Kneblewska z SSP w Chwalibogowie,
Magdalena Markiewicz z Gimnazjum w Nowym Folwarku Tomasz Tłoczek 
z Gimnazjum w Nowym Folwarku,
Allan Mikołajczak z SP Kolonia Lisewo,
Katarzyna Janiszewska z SSP w Chwalibogowie 3, 
Aleksandra Graczyk z Gimnazjum w Pyzdrach.

Nagrody specjalne ufundowane przez Aldonę i Wojciecha Szczepańskich – 
nauczycieli z Zespołu Szkół w Nowym Folwarku otrzymali:
Paulina Janczak z SP w Górnych Grądach, 
Sonia Gawarecka z SSP nr 6 we Wrześni, 
Łukasz Siwek z Gimnazjum w Pyzdrach.

Trzecia edycja Święta Teatru na Prowincji odbyła się przy wydatnej pomocy:
• Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni,
• Starostwa Powiatowego we Wrześni,
• Sołectw: Psary Wielkie, Psary Polskie, Słomowo,
• Rady Rodziców przy Zespole Szkół w Nowym Folwarku,
• Krajowego Stowarzyszeniu Forum Kobiet – Koła Terenowego we Wrześni,
• Gospodarstwa Agroturystycznego „Na skraju lasu” w Nowym Folwarku,
• Doroty i Romana Jankowiaków,
• Firmy AV Projekt Adama Borowieckiego,
• Studia Fotograficznego Jar – Col Jarosława Kwiatka we Wrześni Krzysztofa 

Przywartego (wideofilmowanie).

Patronat honorowy nad imprezą objęła Krystyna Poślednia – zastępca burmi-
strza Miasta i Gminy Wrześni.
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Patronat medialny sprawowali:
Radio Plus Gniezno i „Wiadomości Wrzesińskie”.

Święto Teatru na Prowincji swoją obecnością w roku 2006 zaszczycili:

• Krystyna Poślednia – zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września,
• Dionizy Jaśniewicz – starosta powiatu wrzesińskiego,
• Paweł Guzik – wicestarosta powiatu wrzesińskiego,
• Hanna Bachorz – dyrektor Muzeum Regionalnego we Wrześni,
• Małgorzata Klimowicz-Stankowska – dyrektor Biblioteki Publicznej we 

Wrześni,
• Mirosława Katarzyna Kaźmierczak – prezes Krajowego Stowarzyszenia Fo-

rum Kobiet

Oddział Wielkopolski:
• Roman Urbaniak – sołtys Psar Wielkich 
• Lech Michalak – sołtys Psar Polskich, 
• Beata Przybylska – Przewodnicząca Prezydium Rady Rodziców w Zespole 

Szkół w Nowym Folwarku, 
• Barbara Kostecka – dyrektor Zespołu Szkół w Nowym Folwarku, 
• Czesław Kroll – ksiądz proboszcz parafii pw. św. Józefa Robotnika na Lipówce, 
• Leszek Burzyński – organizator Wrzesińskich Spotkań z Książką oraz opie-

kun i założyciel Klubu Twórczości Różnej „Kącik” Piotr Szturmiński – dy-
rektor Ośrodka Kultury w Rogoźnie.

Ponadto Rada Programowo-Artystyczna Święta Teatru na Prowincji w skła-
dzie: Barbara Kostecka, Sławomira Czarnecka, Bogdan Ferenc, Alicja Fojt, 
Krzysztofa Krupińska, Elżbieta Górczyńska, Aldona Szczepańska, Małgorza-
ta Moch, Olesława Kamińska, Andrzej Kamiński w uznaniu zasług na rzecz 
rozwoju inicjatyw kulturalnych w środowisku lokalnym przyznała honorowy 
tytuł PRZYJACIELA TEATRU:

• Krystynie Pośledniej – zastępcy burmistrza Miasta i Gminy Września,
• Dionizemu Jaśniewiczowi – staroście powiatu wrzesińskiego,
• Czesławowi Krollowi – księdzu proboszczowi parafii św. Józefa Robotnika 

na Lipówce,
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• Krzysztofowi Murlikowi – inspektorowi Wydziału Oświaty Kultury i Sportu 
Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni,

• Romanowi Urbaniakowi – sołtysowi Psar Wielkich,
• Adamowi Borowieckiemu – właścicielowi firmy AV Projekt,
• Prezydium Rady Rodziców przy Zespole Szkół w Nowym Folwarku.

Program „Święta Teatru na Prowincji”

PIĄTEK 21. 04. 2006 r.

Wiejski Dom Kultury w Psarach Polskich
* 8.30–9.00 Otwarcie Święta Teatru na Prowincji (Izabela Roszyk – lejt-

motyf Święta Teatru – piosenka Śpiewam i tańczę, Teatr „Era-
to” – Wyjątkowo bezczelny Kopciuszek według M. Machińskiej, 
M. Woźniak, N. Cieślak – ZS Nowy Folwark, zespół taneczny 
z Zespołu Szkół z Oddziałami Sportowymi w Marzeninie)

* 9.00–13.00 III Przegląd Twórczości Teatralnej „Maska 2006” – prze-
słuchania konkursowe dla szkół podstawowych (kategoria 
klas I–III i IV–VI)

* 13.00–13.15 Śpiewam i tańczę – Izabela Roszyk
• zespoły taneczne z Zespołu Szkół z Oddziałami Sportowymi 

w Marzeninie
• A w parkach jesień już – Joanna Powała

* 13.15–13.30 Ogłoszenie wyników III Przeglądu Twórczości Teatralnej 
„Maska 2006” w kategorii I–III i IV–VI szkół podstawo-
wych – zaproszenie laureatów na koncert finałowy

Gospodarstwo agroturystyczne „Na Skraju Lasu” w Nowym Folwarku
* 11.00–11.30 Otwarcie

• ekspozycji Ocalić od zapomnienia
• wystawy fotograficznej Obraz sercu bliski
• wystawy plastycznej Teatr – mój świat

* 11.30–12.30 Występy uczniów Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stop-
nia państwa Agnieszki i Grzegorza Adamskich
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• „Z gitarą przez wieki” utwory dawne oraz współczesne 
(Menuet, Evening Troll, Jam Riff, Wariacje „Ocalony Reni-
fer”) wykonują: Marta Szymanowska, Piotr Jasiński, Marty-
na Zaborowicz, Agnieszka Pietrzak

• Ewa Nowak – Jaka róża taki cierń, Sen bez twarzy, Moje 
serce to jest muzyk – śpiew

• Agata Urbańska – fortepian – Aria, Oberek
• Antonina Pedrycz – fortepian – Sonatina, Polonez
• Adam Fajka – keyboard – standardy muzyki jazzowej
• Teatr Uliczny „To My” – Ośrodek Kultury w Rogoźnie

* 12.30–13.30 Ognisko integracyjne

SOBOTA 22. 04. 2006 r. 

Wiejski Dom Kultury w Psarach Polskich
* 9.00–13.00 III Przegląd Twórczości Teatralnej „Maska 2006” – przesłucha-

nia konkursowe dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

* 13.00–13.30 Lejtmotyw Święta Teatru – Śpiewam i tańczę – Izabela Ro-
szyk. Prezentacje dokonań artystycznych dzieci i młodzie-
ży ZS w Nowym Folwarku i Marzeninie
• Laureaci Szkolnego Konkursu Piosenki
• Laureaci Szkolnego Konkursu Tańca
• Laureaci szkolnych konkursów recytatorskich
• Występy uczniów Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stop-

nia państwa Agnieszki i Grzegorza Adamskich

* 13.30–13.45 Ogłoszenie wyników III Przeglądu Twórczości Teatralnej 
„Maska 2006” w kategorii gimnazjów i szkół ponadgimna-
zjalnych

* 13.45–14.00 Wręczenie zwycięzcom III Przeglądu Twórczości Teatral-
nej „Maska 2006” statuetek Maski Teatralnej, nagród indy-
widualnych; rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego Obraz 
sercu bliski i plastycznego Teatr – mój świat, wręczenie na-
gród i wyróżnień.
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* 14.00–14.15 Wręczenie certyfikatów „Przyjaciel Teatru” – fundatorom 
i sponsorom Święta Teatru.

* 14.15–14.30 Śpiewam i tańczę – Izabela Roszyk

* 14.30–15.30 Gala Laureatów – występy laureatów III Przeglądu Twórczo-
ści Teatralnej „Maska 2006”

* 15.30–15.45 Wręczenie podziękowań

* 15.45–16.00 Zamknięcie „Święta Teatru na Prowincji”, wystąpienia oko-
licznościowe

Plakat Święta Teatru z 2006 r.
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Święto Teatru na Prowincji – rok 2007

PIĄTEK 13 kwietnia 2007 r.

Wiejski Dom Kultury w Psarach Polskich

11.00–11.15 Otwarcie Święta Teatru na Prowin-
cji, występ tancerek z Zespołu Szkół 
z oddziałami sportowymi w Marze-
ninie

11.15–11.45  Występ Gościa Specjalnego – Teatrzyku Kukiełkowego „Do 
pewnego stopnia” ze spektaklem Czerwony Kapturek

11.45–12.15 Spotkanie z Marcinem Ryl-Krystianowskim – aktorem Teatru 
Animacji w Poznaniu

12.15–12.30 Prezentacja dokonań artystycznych w dziedzinie tańca uczen-
nic z Zespołu Szkół w Nowym Folwarku

12.30–12.45 Przerwa w kawiarence „Pod Tańczącą Maską”

12.45–13.00 Otwarcie:
• wystawy fotograficznej „Życie jak teatr”
• wystawy plastycznej „Teatr – mój świat”
• ekspozycji „Teatr uliczny w obiektywie”

13.00–15.00 IV Powiatowy Przegląd Twórczości Teatralnej „Maska 2007” – 
przesłuchania konkursowe dla szkół podstawowych (kategoria 
klas I–III oraz IV–VI)

15.00–16.00 Warsztaty teatralne (prowadzi Andrzej Malicki – aktor, reżyser)

16.00–16.15 Ogłoszenie wyników IV Powiatowego Przeglądu Twórczości 
Teatralnej „Maska 2007” w kategorii klas I–III oraz IV–VI 
szkół podstawowych; zaproszenie na Galę Laureatów.

16.15–16.30 Zwiedzanie wystaw: fotograficznej „Życie jak teatr” oraz pla-
stycznej „Teatr – mój świat”
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SOBOTA 14 kwietnia 2007 r.

Wiejski Dom Kultury w Psarach Polskich

10.00–12.00 IV Powiatowy Przegląd Teatralny „MASKA 2007” – przesłu-
chania konkursowe dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

12.00–13.00 Warsztaty teatralne (prowadzi Andrzej Malicki – aktor, reżyser)

13. 00–13.15 Prezentacje dokonań artystycznych w dziedzinie tańca uczen-
nic z Zespołu Szkół w Nowym Folwarku oraz Zespołu Szkół 
z oddziałami sportowymi w Marzeninie:

• laureaci szkolnego konkursu tańca
• prezentacja najnowszej kolekcji mody wiosennej

13.15–13.20 Ogłoszenie wyników IV Powiatowego Przeglądu Teatralnego 
„MASKA 2007” w kategorii gimnazjów i szkół ponadgimna-
zjalnych

13.20–13.40 Gala Laureatów IV Powiatowego Przeglądu Teatralnego „MA-
SKA 2007”

13.40–14.00 Wręczenie zwycięzcom IV Powiatowego Przeglądu Teatralne-
go „MASKA 2007” statuetek Maski Teatralnej, nagród indy-
widualnych; rozstrzygnięcie Powiatowego Konkursu Fotogra-
ficznego „Życie jak teatr” i plastycznego „Teatr – Mój Świat”; 
wręczenie nagród, wyróżnień i podziękowań.

14.00–14.15 Zakończenie Święta Teatru na Prowincji 

Święto Teatru na Prowincji – rok 2008

W tym roku Święto Teatru na Prowincji odbyło się 
w dniach 25–26 kwietnia i zostało zorganizowane 
już po raz piąty jako autorski projekt pani Sławo-
miry Czarneckiej – dyrektor Zespołu Szkół w No-
wym Folwarku, opiekunki teatru szkolnego „Fakt”. 
W jego ramach zostały przeprowadzone następują-
ce przedsięwzięcia kulturalne:

V Powiatowy Przegląd Twórczości Teatralnej „Maska” (jurorzy: Andrzej 
Malicki aktor i reżyser sceny młodzieżowej Teatru im. A. Fredry w Gnieźnie 
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– przewodniczący, Elżbieta Górczyńska instruktor teatralny – członek, Alicja 
Fojt magister pedagogiki – członek).

Premiera przedstawienia Antygona według Sofoklesa w adaptacji Sławomiry 
Czarneckiej, w którym udział wzięli, oprócz młodzieży z teatru „Fakt” (Gim-
nazjum nr 3 w Zespole Szkół w Nowym Folwarku), przedstawiciele samorzą-
du terytorialnego w następującym składzie:
• Antygona: Milena Antczak – dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

w Gutowie Małym
• Posłaniec: Waldemar Grześkowiak – wiceburmistrz Miasta i Gminy Września
• Terezjasz: Paweł Guzik – wicestarosta powiatu wrzesińskiego
• Przewodniczka chóru: Elżbieta Górczyńska – nauczycielka Gimnazjum nr 2 

we Wrześni.

W reżyserii przedstawienia podczas warsztatów w prowadzonych w ramach 
Święta Teatru pomógł Andrzej Malicki – aktor teatru im. A. Fredry w Gnieź-
nie, który włączył się do udziału w spektaklu, występując w ostatniej scenie.

Dziennik Bridget Jones. Teatr „Fakt” z gimnazjum w Nowym Folwarku. Na pierwszym 
planie od lewej: Jadwiga Jędrzejewska, Jordan Staszak, Paula Izydorek
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Przedstawienie wywołało wielki aplauz publiczności. Występujący goście 
otrzymali od organizatorów cały tekst Antygony w postaci książki oraz kwiaty, 
a uczestnicząca w nim młodzież – tort.

Przesłuchania konkursowe V Powiatowego Przeglądu Twórczości Teatral-
nej „Maska” szkół podstawowych (kategoria klas I–III i IV–VI) w Wiejskim 
Domu Kultury w Psarach Polskich – prowadzenie Alina Maciejewska.

VI Święto Teatru na Prowincji – rok 2009
W dniach 3 – 4  kwietnia bieżącego roku w Wiej-
skim Domu Kultury w Psarach Polskich odbyła się 
szósta edycja Święta Teatru na Prowincji. Organi-
zatorem tej kulturalnej imprezy był Zespół Szkół 
w Nowym Folwarku wraz z działającym w nim Te-
atrem „Fakt 3”.

W ramach Święta Teatru na Prowincji odbyły się:
• VI Przegląd Twórczości Teatralnej „Maska”,
• Powiatowy Konkurs Edytorski „Program do sztuki teatralnej”,
• Powiatowy Konkurs Recytatorski „Teatr w poezji i prozie”,
• Powiatowy Konkurs Literacki „Teatr – Mój Świat”.

Zmagania młodych adeptów sztuki teatralnej, recytatorów, literatów i edyto-
rów oceniała komisja, której przewodniczył Andrzej Malicki – aktor i reżyser 
sceny młodzieżowej Teatru im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie, a pomagały 
mu panie Elżbieta Gorczyńska i Alicja Fojt.

Tegoroczne prezentacje w różnych dziedzinach związanych z teatrem miały 
charakter ponadregionalny. Na zaproszenie organizatorów do udziału w świę-
cie odpowiedziały szkoły z Czerniejewa, Marzenina, Kaczanowa, Zasutowa, 
Grzybowa i Wrześni.

Po dwudniowych teatralnych zmaganiach wyniki współzawodnictwa ukształ-
towały się następująco:

VI Przegląd Twórczości Teatralnej „Maska 2009”
Nagrodę Główną – Statuetkę Maski – otrzymali:

W kategorii szkół podstawowych klasy I–III:

I miejsce – Zespół Szkół Publicznych w Czerniejewie za spektakl Kopciuszek,
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II miejsce – Zespół Szkół w Nowym Folwarku za spektakl Powrót taty,
III miejsce – Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 6 we Wrześni za spektakl 
Lokomotywa.

W kategorii szkół podstawowych klasy IV–VI:
Zespół Szkół w Nowym Folwarku za spektakl Gdzie jest król?

W kategorii szkół gimnazjalnych: 
I miejsce – Gimnazjum nr 2 z Wrześni za spektakl Męczeństwo Piotra Oheya, 
II miejsce – równorzędnie Zespół Szkół w Marzeninie za spektakl Co ma prze-
minąć to przeminie i Zespół Szkół im. Janusza Korczaka z Wrześni za spektakl 
Lekcja muzyki.

Ponadto jury nagrodziło: 
• za najlepszą rolą kobiecą – Jadwigę Jędrzejewską z Zespołu Szkół w No-

wym Folwarku za rolę Bridget w spektaklu Dziennik Bridget Jones, 
• za najlepszą rolę męską – Wojciecha Przybylskiego z Gimnazjum nr 2 we 

Wrześni za rolę Urzędnika w spektaklu Męczeństwo Piotra Oheya, 
• za najlepszy scenariusz i adaptację spektaklu Lekcja muzyki Zespół Szkół 

im. Janusza Korczaka we Wrześni, 
• za najlepszą reżyserię przedstawienia Gdzie jest król? Zespół Szkół w No-

wym Folwarku, 
• za najlepszą scenografię do przedstawienia Kopciuszek Zespół Szkół Pu-

blicznych w Czerniejewie.

Powiatowy Konkurs Edytorski „Program do sztuki teatralnej”
I miejsce – Teatr „Kalambur” Gimnazjum nr 2 Września,
II miejsce – Teatr „Chochlik” Zespół Szkół w Nowym Folwarku,
III miejsce – Teatr Klas I–III Zespół Szkół w Nowym Folwarku. 

Powiatowy Konkurs Literacki „Teatr – Mój Świat”
Laur Literata w kategorii opis przeżyć wewnętrznych „Moje pierwsze kro-
ki na scenie”(gimnazja) odebrała Marta Bojarska – teatr „Charakterki Bis” ze 
Społecznego Gimnazjum w Grzybowie.



30 2. Święto teatru w liczbach, parametrach i na fotografiach

VII Święto Teatru na Prowincji – rok 2010

Święto Teatru na Prowincji nie tylko się rozrasta, 
ale także wymyka kryteriom oceny. Psary Polskie 
po raz siódmy stały się sceną niezwykłych wyda-
rzeń. Od piątku do soboty w tamtejszym Wiejskim 
Domu Kultury odbywała się kolejna edycja Święta 
Teatru na Prowincji.

W tym roku impreza stworzona przez Sławomirę 
Czarnecką, obecną dyrektor Zespołu Szkół w No-
wym Folwarku, po raz pierwszy miała charakter ogólnopolski. Do Psar przy-
jechały uczniowskie zespoły z wielu miejscowości: Barcina. Barlinka, Ciel-
czy, Środy Wielkopolskiej, Czerniejewa, Poznania, Łuszczanowa, Grzybowa, 
Wrześni, Zasutowa. Marzenina, Witaszyc, Jarocina. Bestwinki, Pyzdr, Kołacz-
kowa, Nekli i Miłosławia.

W ramach imprezy odbyły się 3 konkursy: Powiatowy Konkurs Literacki „Te-
atr – Mój Świat”, Powiatowy Konkurs Recytatorski „Teatr w Poezji i Prozie” 
oraz VII Ogólnopolski Przegląd Twórczości Teatralnej „Maska”. Ze względu 
na liczbę konkursów i uczestników powołano rozbudowane jury. Komisji oce-

Nagrody wręczają: Paweł Guzik, Waldemar Grześkowiak, Sławomira Czarnecka 



312. Święto teatru w liczbach, parametrach i na fotografiach

niającej przewodzili aktorzy z renomowanego Ośrodka Praktyk Teatralnych 
w Gardzienicach: Mariusz Gołą i Joanna Holcgreber. Po raz kolejny imprezę 
wsparł swoim doświadczeniem Andrzej Malicki, aktor i reżyser sceny teatral-
nej w Gnieźnie. W jury zasiadały też nauczycielki: Elżbieta Gorczyńska, Alicja 
Fojt i Krzysztofa Przybylska. Wybitni aktorzy z Gardzienic nie tylko oceniali, 
ale i uczyli uczestników Święta. Podczas warsztatów teatralnych przeprowa-
dzonych w szkole w Nowym Folwarku prezentowali opracowane w ośrodku 
w Gardzienicach niekonwencjonalne ćwiczenia ruchu scenicznego. A jak 
uznany teatralny aktor ocenił całą imprezę?

– To się wymyka jakimkolwiek kryteriom – stwierdził M Gołaj. – Nie chodzi 
o to, by powiedzieć, że zespoły, które widzieliśmy, były wyjątkowe, profesjo-
nalne i tak dalej. Nie w tym rzecz. Ta ogromna grupa młodzieży to amatorzy, 
czyli ludzie, którzy bardziej działają sercem, niż warsztatem. Jednak udaje im 
się to robić w sposób naprawdę świetny – zachwycał się aktor z Gardzienic.

Wśród publiczności, która licznie przyglądała się spektaklom, pojawili się 
m.in.: wiceburmistrz Waldemar Grześkowiak, wicestarosta Paweł Guzik, bur-
mistrz Jarocina Adam Pawlicki, sołtys Psar Polskich Czesław Michalak, ksiądz 
Czesław Kroll, obecni dyrektorzy szkół i przedszkoli oraz była dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Gutowie Małym Milena Antczak i były dyrektor szkoły w Psa-
rach Polskich Ryszard Murlik.

Jury Przeglądu Twórczości Teatralnej Maska. Od lewej: Elżbieta Gór-
czyńska, Mariusz Gołaj, Joanna Holcgreber



32 2. Święto teatru w liczbach, parametrach i na fotografiach

Pod koniec imprezy część z wymienionych wystąpiła w przedstawieniu na 
podstawie Moralności Pani Dulskiej. Największe brawa zebrali: M. Antczak 
za odważną interpretację Anieli Dulskiej oraz W. Grześkowiak za sugestywną 
rolę Felicjana Dulskiego.

Prowadzący Galę Laureatów. Od lewej. Jakub Kucza, Izabela Roszyk, Sła-
womira Czarnecka

Mariusz Gołaj prowadzi warsztaty teatralne
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Organizatorem imprezy był Zespół Szkół w Nowym Folwarku, przy współ-
pracy Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Urzędu Miasta i Gminy Września, 
Starostwa Powiatowego we Wrześni i Sołectwa Psar Polskich. Część nagród 
ufundował Teatr im. A. Fredry w Gnieźnie. Patronat medialny sprawowały 
„Wiadomości Wrzesińskie”. Wyniki konkursów na portalu wrzesnia.info.pl. 

Święto Teatru na Prowincji – rok 2011

Ósme Święto Teatru na Prowincji od poprzed-
nich edycji różniło się tym, że zaproponowaliśmy 
młodzieży konkurs poetycki. Jego celem było wy-
rażenie za pomocą słowa pisanego emocji zwią-
zanych z odbiorem dzieła teatralnego, rozwijanie 
umiejętności literackich oraz prezentacja dorobku 
i promocja młodych talentów. Konkurs polegał 
na napisaniu trzech nigdzie dotąd niepublikowa-
nych utworów poetyckich o tematyce związanej 
z teatrem. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem. Nadesłane utwory 
zostały zebrane i opublikowane w tomiku Teatr – Mój Świat, który otrzymali 
autorzy, uczestnicy Święta Teatru oraz zaproszeni goście.

W Święcie uczestniczyły dzieci i młodzież z: Łuszczanowa, Jarocina (Zespół 
Szkół nr 5, Zespół Szkół Ogólnokształcących), Pyzdr, Bestwinki, Cielczy, Grzy-
bowa, Miłosławia, Kaczanowa, Łodzi, Barcina, Czerniejewa, Sokolnik, Nekli, 
Gutowa Małego, Wrześni (Przedszkole nr 6 „Pszczółka Maja”, Samorządowa 
Szkoła Podstawowa nr 6 we Wrześni, Zespół Szkół im. J. Korczaka, Samorządo-
wa Szkoła Podstawowa nr 1, Gimnazjum nr 2), Marzenina, Nowego Folwarku.

Wyniki konkursów i przeglądów

Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Teatr – Mój Świat”
Szkoły podstawowe:
Laur literata – Patrycja Chudy – Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 6 we 
Wrześni,
II miejsce – Anna Banaszak – Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Łuszczanowie,
III miejsce – Koło teatralne „Fantazja” – Niepubliczna Szkoła Podstawowa 
w Łuszczanowie,
Wyróżnienie – Marta Fiszer – Zespół Szkół nr 5 w Jarocinie
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Gimnazja:
Laur literata – Marta Winter – Gimnazjum w Pyzdrach,
II miejsce – Agata Pączek – Gimnazjum w Bestwince,
III miejsce – Martyna Dudek – Gimnazjum w Pyzdrach,
Wyróżnienie – Magdalena Augustyn – Gimnazjum w Bestwince.

Ogólnopolski Konkurs Recytatorski „Teatr w poezji i w prozie”
Szkoły podstawowe:
Wawrzyn X Muzy – Zuzanna Rzepczyk – Niepubliczna Szkoła Podstawowa 
w Łuszczanowie,
II miejsce – Julia Graczyk – Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 1 we Wrześni,
III miejsce – Daria Broda Niepubliczna – Szkoła Podstawowa w Łuszczanowie. 

Gimnazja:
Wawrzyn X Muzy – Daniel Olczak – Gimnazjum nr 2 Września,
II miejsce – Sandra Łyskawińska – Gimnazjum w Pyzdrach,
III miejsce – Magdalena Łączniak – Zespół Szkół w Cielczy.

VIII Ogólnopolski Przegląd Twórczości teatralnej „Maska”
Przedszkola:
Statuetka Maski – Przedszkole nr 6 „Pszczółka Maja” we Wrześni za spektakl 
O Grzesiu kłamczuchu i jego cioci,
II miejsce – Przedszkole „Polne Kwiatki” z Gutowa Małego za spektakl Wio-
sna radosna,
III miejsce – Przedszkole „Miś Uszatek” z Nekli za spektakl Grobla Twardow-
skiego.

Szkoły podstawowe klasy I–III:
Statuetka Maski – Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 6 we Wrześni za 
spektakl Zamieszanie w krainie bajek,
II miejsce – Szkoła Podstawowa w Sokolnikach za spektakl O dwunastu mie-
siącach,
III miejsce – Zespół Szkół w Czerniejewie za spektakl Królewna Śnieżka.
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Szkoły podstawowe klasy IV–VI:
Statuetka Maski – Szkoła Podstawowa nr 2 w Barcinie za spektakl Zapach 
sceny,
II miejsce – Szkoła Podstawowa nr 2 w Barcinie za spektakl Okno na świat,
III miejsce Zespół Szkół w Nowym Folwarku W krainie cudowności.

Gimnazja:
Statuetka Maski – Zespół Szkół w Marzeninie za spektakl Ptam,
II miejsce – Zespół Szkół w Nowym Folwarku za spektakl Poskromienie zło-
śnicy,
III miejsce – Zespół Szkół im. J. Korczaka we Wrześni za spektakl Skarb fa-
brykanta.

Szkoły ponadgimnazjalne:
Statuetka „Maski” – Zespół Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie za spek-
takl Samobójca,
II miejsce – Zespół Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie za spektakl Wid-
nokrąg,
III miejsce – Zespół Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie za spektakl Po-
kuta.

Nagrody za:
• Najlepszą rolę kobiecą – Marta Wojtaszak – Zespół Szkół w Nowym Fol-

warku za rolę Złośnicy w spektaklu Poskromienie złośnicy,
• Najlepszą rolę męską – Radosław Rzepecki – Zespół Szkół w Grzybowie za 

rolę Księcia w spektaklu Królewna Śnieżka i dwóch krasnoludków,
• Najlepszy scenariusz i adaptację – Magdalena Szambelan Zespół Szkół 

w Nowym Folwarku, spektakl Poskromienie złośnicy,
• Najlepsze kostiumy – Zespół Szkół w Czerniejewie za spektakl Królewna 

Śnieżka,
• Najlepsza reżyseria – Renata Wojciechowska, Zespół Szkół w Marzeninie 

za spektakl Ptam,
• Najlepsza scenografia – Przedszkole nr 6 „Pszczółka Maja” we Wrześni za 

przedstawienie O Grzesiu kłamczuchu i jego cioci.
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Goście i organizatorzy Święta Teatru. Stoją od lewej: Waldemar Grześkowiak, Sławomi-
ra Czarnecka, Piotr Gruszczyński, Alina Maciejewska, Zenona Golc

Jury konkursu recytatorskiego. Od lewej: Marlena Szternel, Zenona Golc, Julianna Hauke
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Nagrody wręcza Elżbieta Walkowiak – kurator oświaty i Waldemar Grześkowiak

Spektakl konkursowy
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Święto Teatru na Prowincji – rok 2012
W dniach 16–18 maja bieżącego roku w Wiejskim Domu Kultury w Psarach 
Polskich i w Zespole Szkół w Nowym Folwarku odbyła się dziewiąta już edy-
cja Święta Teatru na Prowincji. Hasło tegorocznej edycji brzmiało „W świecie 
teatru”. Organizatorem tej kulturalnej imprezy był Zespół Szkół w Nowym 
Folwarku wraz z działającym w nim Teatrem „Fakt 3”, a współorganizatorami 
– Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Urząd Miasta i Gminy we Wrześni, Wiel-
kopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów wiejskich, Fundacja 
Dzieci Wrzesińskich, Lokalna Grupa Działania „Z Nami Warto”, rady sołec-
kie wsi Nowy Folwark i Psary Polskie oraz Urząd Wojewódzki w Poznaniu, 
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Starostwo Powiatowe 
we Wrześni, Wrzesiński Ośrodek Kultury, Teatr im. A. Fredry w Gnieźnie, 
Parafia pw. Świętego Krzyża we Wrześni, Powiatowy Bank Spółdzielczy we 
Wrześni, a także firmy: Efekt, SURiT i Kaufland Polska.

Patronat medialny nad imprezą sprawowali Telewizja Polska Oddział Poznań, 
Radio Merkury Poznań, Radio Gniezno, „Przegląd Powiatowy”, „Wieści z Ra-
tusza”, „Wiadomości Wrzesińskie” i „Przemiany na Szlaku Piastowskim”.

Impreza została objęta patronatem honorowym Ministra Edukacji Narodowej 
oraz Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

W ramach Święta Teatru na Prowincji odbyły się:

• IX Ogólnopolski Przegląd Twórczości Teatralnej „Maska”,
• Ogólnopolski Konkurs Recytatorski „Teatr w życiu”,
• Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Teatr – Mój Świat”,
• Ogólnopolski Konkurs Dziennikarski „Byłem, zobaczyłem, napisałem” (na 

najlepszą recenzję).

Zmagania młodych adeptów sztuki teatralnej, recytatorów i literatów oceniały 
komisje, którym przewodniczyli Andrzej Malicki (aktor i reżyser sceny młodzie-
żowej Teatru im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie), Elżbieta Górczyńska (instruk-
tor teatralny), Zenona Golc (animatorka kultury, instruktor teatralny) oraz Prze-
mysław Nowak (wieloletni dziennikarz prasy lokalnej i nauczyciel j. polskiego), 
którym pomagali: Rafał Szamburski, Alicja Fojt oraz nauczyciele naszej szkoły: 
Marlena Szternel, Alina Ciesielczyk, Julianna Hauke, Magdalena Szambelan.

Tegoroczne prezentacje w różnych dziedzinach związanych z teatrem miały 
charakter ogólnopolski. W Święcie uczestniczyły przedszkola i szkoły z: So-
kolnik, Bieganowa, Zasutowa, Gołańczy, Gutowa Małego, Nekli, Marzenina, 
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Kaczanowa, Poznania, Sierakowa, Kołaczkowa, Jarocina, Białegostoku, Wą-
growca, Żerkowa, Lubonia, Pecnej, Wrześni, Barcina, Bestwinki, Pyzdr, Łusz-
czanowa, Nowego Folwarku.

Po dwudniowych zmaganiach wyniki współzawodnictwa ukształtowały się 
następująco:

IX Ogólnopolski Przegląd Twórczości Teatralnej „Maska 2012”

Przedszkola:
I miejsce – Statuetka Maski – Przedszkole „Polne kwiatki” z Gutowa Małego 
za spektakl Czerwony Kapturek,
II miejsce – Przedszkole nr 6 „Pszczółka Maja” z Wrześni za spektakl Bajka 
o królu,
III miejsce – Przedszkole „Miś Uszatek” z Nekli za spektakl Czerwony Kapturek.

Szkoły podstawowe klasy I–III:
I miejsce – Statuetka Maski  – SSP nr 6 we Wrześni za spektakl Nie ma tego 
złego,
II miejsce – Szkoła Podstawowa nr 2 w Wągrowcu za spektakl Intrygujące plo-
teczki,
III miejsce – Szkoła podstawowa w Nowym Folwarku za spektakl Kot w butach.

Szkoły podstawowe klasy IV–VI:
I miejsce – Statuetka Maski  – Szkoła Podstawowa nr 2 w Wągrowcu za spek-
takl Poczekalnia (spektakl dnia),
II miejsce – Szkoła Podstawowa w Marzeninie za spektakl Bajka o ambitnym 
motylu,
III miejsce – Szkoła Podstawowa w Żerkowie za spektakl Ptasie radio.

Gimnazja
I miejsce – Statuetka Maski  – Gimnazjum nr 1 w Barcinie za spektakl Mikser 
(spektakl dnia),
II miejsce – Gimnazjum w ZS w Marzeninie za spektakl Ctrl+Alt+Delete,
III miejsce – Gimnazjum nr 1 w Barcinie za spektakl Strach jest dobry.

Szkoły ponadgimnazjalne:
Nagród nie przyznano
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Ponadto przyznano nagrody za:
• Najlepszą rolę kobiecą: Hania Roszak z Gimnazjum w Pecnej za rolę tytu-

łowej bohaterki w spektaklu Zaręczyny Florci,
• Najlepszą rolę męską: Marcin Kiciński z Gimnazjum w Pecnej za rolę Re-

ginalda w spektaklu Zaręczyny Florci,
• Najlepszy scenariusz i adaptację: Gimnazjum nr 1 w Barcinie,
• Najlepsze kostiumy: Przedszkole nr 6 „Pszczółka Maja” z Wrześni – spek-

takl Bajka o królu,
• Najlepsza reżyseria przedstawienia: Gimnazjum nr 1 w Luboniu – spek-

takl Serenada,
• Najlepsza scenografia do przedstawienia Bajka o ambitnym motylu, Szko-

ła Podstawowa w Marzeninie.

Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Teatr – Mój Świat”
Szkoły podstawowe:
I miejsce – Laur literata – Karolina Wikaryjczyk z SSP w Nowym Folwarku,
II miejsce – Weronika Kasprzyk z SSP w Nowym Folwarku,
III miejsce – Koło teatralne „Fantazja” z Niepublicznej Szkoły Podstawowej 
w Łuszczanowie oraz Angelika Głowacka z SSP w Nowym Folwarku.

Gimnazjum:
I miejsce – Laur literata – Kinga Jonkisz z Gimnazjum w Bestwince,
II miejsce – Patrycja Wiatr z Gimnazjum w Nowym Folwarku,
III miejsce – Joanna Nowakowska z Gimnazjum w Nowym Folwarku.

Szkoły ponadgimnazjalne:
II miejsce – Joanna Jakubowska z III Liceum Ogólnokształcącego w Białym-
stoku.

Ogólnopolski Konkurs Recytatorski „Teatr w życiu”
Szkoły podstawowe:
I miejsce – Anna Marciniak ze Szkoły Podstawowej w Bieganowie,
II miejsce – Zuzanna Rzepczyk z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Łusz-
czanowie,
III miejsce – Dominik Szklarkowski ze Szkoły Podstawowej w Sokolnikach.
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Gimnazja:
Proza
I miejsce – Mateusz Blat z Gimnazjum w Zasutowie,
II miejsce – Gracjana Stefańska z Gimnazjum nr 1 w Barcinie,
III miejsce – Weronika Godlewska ze Społecznego Gimnazjum nr 1 w Po-
znaniu.

Poezja
I miejsce – Katarzyna Piechnik z Gimnazjum nr 2 we Wrześni,
II miejsce – Agata Sawa z Gimnazjum nr 2 we Wrześni,
III miejsce – Julita Jeziorska z Gimnazjum w Kołaczkowie.

Ogólnopolski Konkurs Dziennikarski „Byłem, zobaczyłem, napisałem”
Szkoły podstawowe:
I miejsce – Laur literata – Patrycja Tomczyk ze Szkoły Podstawowej w Ka-
czanowie,
II miejsce – Dominika Sobczak ze Szkoły Podstawowej w Kaczanowie,
III miejsce – Weronika Andrzejewska ze Szkoły Podstawowej w Kaczanowie.

Gimnazjum:
I miejsce – Laur literata – Monika Dachowska z Gimnazjum w Nowym Fow-
larku,
II miejsce – Martyna Nawrocik z Gimnazjum w Nowym Folwarku,
III miejsce – Marta Wojtaszak z Gimnazjum w Nowym Folwarku,
wyróżnienie – Kinga Mikołajczak z Gimnazjum w Kołaczkowie.

W programie tegorocznego Święta Teatru na Prowincji znalazły się warszta-
ty dziennikarskie, recytatorskie i teatralne dla młodzieży i nauczycieli, któ-
re prowadzili: Andrzej Malicki, Zenona Golc, Elżbieta Górczyńska oraz 
Przemysław Nowak. Podczas inauguracji wystąpiły tancerki z Zespołu Szkół 
w Marzeninie, natomiast Galę Laureatów swym występem uświetniła Paula 
Izydorek, absolwentka naszej szkoły. Z okazji Święta wydano również tomik 
z wierszami nadesłanymi na konkurs „Teatr – Mój Świat”.

Licznie zgromadzona publiczność mogła także obejrzeć spektakl „Klasy-
ka nad Wrześnicą” (według scenariusza i w reżyserii Andrzeja Malickiego) 
w wykonaniu członków teatru „Fakt 3” z Gimnazjum nr 3 w Zespole Szkół 
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w Nowym Folwarku oraz przedstawicieli władz samorządu terytorialne-
go, dziennikarzy, dyrektorów przedszkoli. Galę Laureatów swą obecnością 
uświetnili m.in.: Tomasz Kałużny – burmistrz Miasta i Gminy Września 
Waldemar Grześkowiak – wiceburmistrz Miasta i Gminy Września, Walde-
mar Grzegorek – wicestarosta powiatu wrzesińskiego, ks. proboszcz Czesław 
Kroll, Sabina Liberkowska – sołtys Psar Polskich, Józef Karmoliński – sołtys 
Nowego Folwarku, Lilla Pylak – wiceprezes Fundacji Dzieci Wrzesińskich, 
Małgorzata Lisiecka – kierownik biura Lokalnej Grupy Działania Z Nami 
Warto oraz dyrektorzy placówek oświatowych i kulturalnych.

Święto Teatru na Prowincji – rok 2013
„Arena cyrkowa – naszych czasów metafora” to 
hasło X Święta Teatru na Prowincji, które odbyło 
się w dniach 22–24 maja 2013 roku w Wiejskim 
Domu Kultury w Psarach Polskich i w Zespo-
le Szkół w Nowym Folwarku. Organizatorem tej 
kulturalnej imprezy był Zespół Szkół w Nowym 
Folwarku, a współorganizatorami – Kuratorium 
Oświaty w Poznaniu, Urząd Miasta i Gminy we 
Wrześni, Starostwo Powiatowe we Wrześni, Fun-
dacja Dzieci Wrzesińskich, Lokalna Grupa Działania „Z Nami Warto”, rady 
sołeckie wsi Nowy Folwark, Psary Wielkie, Chociczka i Psary Polskie oraz 
Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Urząd Marszałkowski Województwa Wiel-
kopolskiego, Wrzesiński Ośrodek Kultury, Teatr im. A. Fredry w Gnieźnie, 
Parafia pw. Świętego Krzyża we Wrześni, Powiatowy Bank Spółdzielczy we 
Wrześni, a także firma Efekt.

Patronat medialny nad imprezą sprawowały: Radio Merkury Poznań, „Prze-
gląd Powiatowy”, „Wieści z Ratusza”, „Wiadomości Wrzesińskie” i „Przemiany 
na Szlaku Piastowskim” oraz portale „Nowa Września” i „Września365”.

Impreza została objęta patronatem honorowym Ministra Edukacji Narodo-
wej, Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, Starosty Wrzesińskiego oraz Burmi-
strza Miasta i Gminy Września.

W ramach Święta Teatru na Prowincji odbyły się:

• X Ogólnopolski Przegląd Twórczości Teatralnej „Maska”
• Ogólnopolski Konkurs Recytatorski „W kręgu muzyki i tańca”
• Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Teatr – Mój Świat”
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• Ogólnopolski Konkurs Dziennikarski „Byłem, zobaczyłem, napisałem”,
• Ogólnopolski Konkurs Plastyczny na kaligram o tematyce teatralnej.

Zmagania młodych adeptów sztuki teatralnej, recytatorów i literatów oceniała 
komisja w składzie: Elżbieta Górczyńska (instruktor teatralny, reżyser), Zenona 
Golc (animatorka kultury, instruktor teatralny, laureatka wielu konkursów ak-
torskich – także w skali międzynarodowej), Aldona Szczepańska (nauczycielka 
w Zespole Szkół w Nowym Folwarku), Michał Gajda (poeta i nauczyciel) oraz 
Waldemar Śliwczyński (redaktor naczelny „Wiadomości Wrzesińskich”, dzien-
nikarz i fotografik), Alicja Fojt, Przemysław Cypryański i Andrzej Malicki, 
Angelina Pelczyńska, Alina Ciesielczyk, Julianna Hauke, Lucyna Woźniak 
i Przemysław Nowak. Tegoroczne prezentacje w różnych dziedzinach związa-
nych z teatrem i sztuką miały po raz kolejny charakter ogólnopolski. W Święcie 
uczestniczyły przedszkola, szkoły oraz instytucje kultury z: Sokolnik, Zasutowa, 
Gołańczy, Gutowa Małego, Marzenina, Kaczanowa, Wrocławia, Budzisławia 
Kościelnego, Czerniejewa, Warszawy, Łomianek, Białobrzegów, Człuchowa, So-
kołowa Podlaskiego, Kołaczkowa, Jarocina, Wągrowca, Wałbrzycha, Lubonia, 
Wrześni, Barcina, Bestwinki, Chełma, Pyzdr, Łuszczanowa, Stargardu Szczeciń-
skiego, Łazisk Górnych, Kaźmierza, Żórawiny, Suchego Lasu, Otocznej, Kwi-
dzyna, Leszna, Ruska, Lipna, Kalisza i Nowego Folwarku.

Po dwudniowych zmaganiach wyniki współzawodnictwa ukształtowały się 
następująco:

Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Teatr – Mój Świat”
Szkoły podstawowe:
I miejsce – Laur Literata – Weronika Krawczyk z Samorządowej Szkoły Pod-
stawowej w Nowym Folwarku,
II miejsce – Olga Kwiatkowska z Samorządowej Szkoły Podstawowej w No-
wym Folwarku,
III miejsce – Michalina Gwardenecka ze Szkoły Podstawowej w Dziekanowie 
Leśnym.

Gimnazja:
I miejsce – Laur Literata – Maciej Henryk Modzelewski z Niepublicznego 
Gimnazjum w Białobrzegach,
II miejsce – Koło teatralne Fantazja z Gimnazjum w Łuszczanowie,
III miejsce – Agnieszka Ignasiak z Gimnazjum w Słodkowie.
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Ogólnopolski Konkurs Recytatorski „W kręgu muzyki i tańca”
Szkoły podstawowe – poezja:
I miejsce – Wawrzyn X Muzy – Patrycja Stachura z Samorządowej Szkoły 
Podstawowej w Kaczanowie,
II miejsce – Igor Skrzypek z Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 we Wrześni,
III miejsce – Antonina Miedzińska z Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 
1 we Wrześni.

Szkoły podstawowe – proza:
I miejsce – Wawrzyn X Muzy – Dominik Szklarkowski ze Szkoły Podstawo-
wej w Sokolnikach,
II miejsce – Joanna Nowaczyk ze Szkoły Podstawowej w Zasutowie,
III miejsce – Martyna Urbaniak ze Szkoły Podstawowej w Zasutowie.

Gimnazja:
I miejsce – Wawrzyn X Muzy – Marta Horyza z Ogólnokształcącej Szkoły 
Muzycznej I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego we Wrocławiu,
II miejsce – Angelika Chochol z Publicznego Gimnazjum nr 6 w Wałbrzychu,
III miejsce – Zuzanna Rzepczyk z Niepublicznego Gimnazjum w Łusz-
czanowie.

Szkoły ponadgimnazjalne:
I miejsce – Wawrzyn X Muzy – Karolina Patoka z I LO im. T. Kościuszki 
w Jarocinie,

--- (drugiego miejsca nie przyznano),

III miejsce – Maria Staburska z I LO im. T. Kościuszki w Jarocinie.

X Ogólnopolski Przegląd Teatralny „Maska”
Przedszkola:
I miejsce – statuetka Maski – Niepubliczne Przedszkole „Miś Uszatek” we 
Wrześni,
II miejsce – Niepubliczne Przedszkole w Zespole Szkół w Łuszczanowie,
III miejsce – Przedszkole „Tęczowa Chatka” we Wrześni.

Szkoły podstawowe klasy I–III:
I miejsce – statuetka Maski – Szkoła Podstawowa nr 2 w Barcinie,
II miejsce – Zespół Szkół Publicznych w Czerniejewie.
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Szkoły podstawowe klasy IV–VI:
I miejsce – statuetka Maski – grupa „Chochlik” z Samorządowej Szkoły Pod-
stawowej w ZS w Nowym Folwarku,
II miejsce – Szkoła Podstawowa w ZS w Marzeninie,
III miejsce – Szkoła Podstawowa nr 2 w Stargardzie Szczecińskim.

Gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne:
I miejsce – statuetka Maski – grupa „Teatr … i My” z Miejskiego Domu Kul-
tury w Wągrowcu,
II miejsce – zespół „Szansa” z Gimnazjum nr 1 w Wągrowcu,
III miejsce – Publiczne Gimnazjum nr 6 w Wałbrzychu.

Przyznano też:
• Najlepszą rolę kobiecą – Julia Lucius,
• Najlepszą rolę męską – Jakub Mianowski,
• Reżyserię – Agata Drążkiewicz i Danuta Strzelecka (spektakl Czarny Ro-

dryg),
• Scenografię – Agata Drążkiewicz i Danuta Strzelecka (spektakl Czarny Ro-

dryg),
• Kostiumy – Przedszkole w Niepublicznym Zespole Szkół w Łuszczanowie,
• Adaptację – klasa VI ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Stargardzie Szczeciń-

skim.

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny na kaligram o tematyce teatralnej
Szkoły podstawowe:
I miejsce – Maja Madej ze Szkoły Podstawowej nr 11 w Krakowie,
II miejsce – Klaudia Stachura z Samorządowej Szkoły Podstawowej w Zespole 
Szkół w Nowym Folwarku,
III miejsce – Dawid Samelak z Samorządowej Szkoły Podstawowej w Zespole 
Szkół w Nowym Folwarku.

Gimnazja:
I miejsce – Weronika Malepsza z Gimnazjum nr 8 w Lesznie,
II miejsce – Artur Maciejewski z Niepublicznego Gimnazjum w Łuszcza-
nowie,
III miejsce – Martyna Kowalska z Gimnazjum w Suchym Lesie.
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Ogólnopolski Konkurs Dziennikarski „Byłem, zobaczyłem, napisałem”
Gimnazja:
I miejsce – Alicja Dobrzykowska z Gimnazjum w Pyzdrach,
II miejsce – Dominika Antczak z Gimnazjum w Kaliszu,
III miejsce – Olga Radziejewska z Gimnazjum w Pyzdrach.

W programie tegorocznego Święta Teatru na Prowincji znalazły się warszta-
ty dziennikarskie, recytatorskie i teatralne dla młodzieży i nauczycieli, które 
prowadzili: Andrzej Malicki, Zenona Golc, Elżbieta Górczyńska oraz Wal-
demar Śliwczyński oraz spotkanie z gościem specjalnym Przemysławem Cy-
pryańskim – aktorem telewizyjnym, filmowym i teatralnym pochodzącym 
z Marzenina koło Wrześni. Z okazji Święta wydano również tomik z wiersza-
mi nadesłanymi na konkurs „Teatr – Mój Świat”, przygotowano folder imprezy 
oraz prezentację „Dekada teatru”, która przybliżyła zebranym dziesięcioletnią 
historię naszego przedsięwzięcia oraz wystawę fotograficzną „Dekada teatru 
w fotografii”.

Podczas Gali laureatów publiczność mogła obejrzeć także spektakl Lis Wita-
lis (według Jana Brzechwy, w reżyserii Andrzeja Malickiego) w wykonaniu 
przedstawicieli władz samorządu terytorialnego, duchowieństwa, dziennika-
rzy, dyrektorów, nauczycieli, rodziców oraz uczniów z Zespołu Szkół w No-
wym Folwarku. Galę swą obecnością uświetnili m.in.: senator Piotr Grusz-
czyński, Hanna Rajcic-Mergler – wicekurator oświaty z Kuratorium Oświaty 
w Poznaniu, Tomasz Kałużny – burmistrz Miasta i Gminy Września, Artur 
Mokracki – wiceburmistrz Miasta i Gminy Września, Waldemar Grzegorek 
– wicestarosta powiatu wrzesińskiego, ks. proboszcz Czesław Kroll, Sabina 
Liberkowska – sołtys Psar Polskich, Józef Karmoliński – sołtys Nowego Fol-
warku, Lilla Pylak – wiceprezes Fundacji Dzieci Wrzesińskich, oraz dyrekto-
rzy placówek oświatowych i kulturalnych.

Oprócz dyplomów i nagród laureaci otrzymali także listy gratulacyjne od 
Krystyny Pośledniej – posła na Sejm Rzeczypospolitej polskiej.

Szanowni Goście, DRODZY sympatycy TEATRU

Mowa okolicznościowa z okazji 10-lecia Święta Teatru na Prowincji 
wygłoszona na uroczystej inauguracji Święta 22 maja 2013 roku przez 
dyrektora Zespołu Szkół w Nowym Folwarku

Lejtmotiwem tegorocznego Święta Teatru jest hasło ARENA CYRKOWA – 
NASZYCH CZASÓW METAFORA. Kręcąca się arena cyrkowa to metafora 
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naszego życia, gdyż towarzyszą jej sztuczne ognie, ludzie, zwierzęta oraz rze-
czy śmieszne i niepoważne. Poeta powiedział, że arena to zaklęty krąg, miej-
sce, skąd nie ma ucieczki. Wszystko, co dzieje się w cyrku jest trywialne, cy-
kliczne, oczywiste i do przewidzenia.

Nasze Święto to próba niedopuszczenia do tego, by rozwiązano teatr. Króluje 
u nas z powodzeniem od dziesięciu lat. Poprzez organizację Święta odkrywa-
my talenty, walczymy ze skrzeczącą codziennością, promujemy postawy mło-
dzieży, która nie akceptuje bylejakości i zła. Pielęgnujemy pieczołowicie uni-
wersalne wartości, jakimi są dobro, prawda i piękno. Poprzez teatr trafiamy do 
serc i umysłów młodych ludzi, kształtując pożądane postawy, co ma wartość 
niematerialną i czego nie da się przeliczyć na pieniądze. Robimy to z wielkim 
entuzjazmem – mimo wielu przeciwności losu. 

Dlatego bardzo lubię powiedzenie „wiosłuj w swoim kajaku”. Nie ma co sie-
dzieć z założonymi rękami i narzekać czy tłumaczyć się, dlaczego czegoś nie 
możemy zrobić. Nie ma co się spodziewać, że ktoś inny przyjdzie nas uszczę-
śliwić, że da nam do ręki pieniądze i zafunduje cokolwiek. Po prostu wiosło 
do ręki i w drogę! 

Najlepszy zespół ze Stargardu Szczecińskiego wraz z wręczającymi nagrody. Od lewej: 
Artur Mokracki, Waldemar Grzegorek, Hanna Rajcic-Mergler – wicekurator oświaty, 
Piotr Gruszczyński – senator
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Dzięki tej filozofii Święto jest imprezą cykliczną, długofalową, możemy go-
ścić u nas zespoły teatralne z całej Polski, które mają okazję wymieniać do-
świadczenia. Z każdym rokiem jest ich coraz więcej, co świadczy o tym, że 
nasze starania mają sens. Miło mi, że szkoła w Nowym Folwarku dzięki takim 
działaniom jest rozpoznawalna w kraju i cieszy się dobrą renomą, że możemy 
wspólnie zrobić coś dla innych. 

Drodzy uczestnicy Święta! Dziękuję Wam, że jesteście z nami również w tym 
roku. Mam nadzieję, iż wspólnie odbędziemy w ciągu trzech dni piękną po-
dróż do źródeł teatru, stworzymy atmosferę otwartości i życzliwości, a we 
wszystkich poczynaniach będzie towarzyszyło nam przekonanie, że życie jest 
przecież takie proste – ile w nie włożymy, tyle dostaniemy.

Prowadzący Galę Laureatów Grzegorz Adamski i Regina Kosmala
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Gość specjalny Przemysław Cypryański

Najlepsze przedstawienie – młodzież z Ośrodka Kultury w Wągrowcu
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Święto Teatru na Prowincji – rok 2014
XI Święto Teatru na Prowincji odbyło się w dniach 
21–23 maja 2014 roku w Wiejskim Domu Kultury 
w Psarach Polskich i w Zespole Szkół w Nowym 
Folwarku pod hasłem „Śmiechu mi trzeba przede 
wszystkim”. Organizatorami tej kulturalnej impre-
zy były Zespół Szkół w Nowym Folwarku oraz Fun-
dacja Dzieci Wrzesińskich, a współorganizatorami 
– Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Urząd Miasta 
i Gminy we Wrześni, Starostwo Powiatowe we 
Wrześni, Lokalna Grupa Działania „Z Nami Warto”, rady sołeckie wsi Nowy 
Folwark, Psary Wielkie, Chociczka i Psary Polskie oraz Wielkopolski Urząd 
Wojewódzki w Poznaniu, Wrzesiński Ośrodek Kultury, Parafia pw. Świętego 
Krzyża we Wrześni, Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni, a także firmy 
Efekt i Typograf.

Patronat medialny nad imprezą sprawowały: „Przegląd Powiatowy”, „Wieści 
z Ratusza” i „Przemiany na Szlaku Piastowskim” oraz portale „Nowa Wrze-
śnia” i „Września 365”. Impreza została objęta patronatem honorowym Mini-
stra Edukacji Narodowej, Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, Starosty Wrze-
sińskiego oraz Burmistrza Miasta i Gminy Września.

W ramach tegorocznego Święta Teatru na Prowincji odbyły się:
• XI Ogólnopolski Przegląd Twórczości Teatralnej „Maska”,
• Ogólnopolski Konkurs Recytatorski „Śmiechu mi trzeba przede wszystkim”,
• Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Rozśmiesz mnie swoją fotografią”. 

Zmagania młodych adeptów sztuki teatralnej, recytatorów i literatów oceniały 
komisje, którym przewodniczyli Kalina Jerzykowska (pisarka, dziennikarka, 
teatrolog), Daniela Popławska (aktorka Teatru Nowego w Poznaniu), Zenona 
Golc (animatorka kultury, instruktor teatralny, laureatka wielu konkursów ak-
torskich – także w skali międzynarodowej) oraz Krzysztof Nowak (fotograf). 
Pomagali im: Elżbieta Górczyńska (instruktor teatralny, reżyser), Alicja Fojt 
(pedagog) i Andrzej Malicki (reżyser i aktor Teatru im. A. Fredry w Gnieźnie) 
oraz nauczyciele naszej szkoły: Wiesława Matuszewska, Lucyna Woźniak, Al-
dona Szczepańska i Przemysław Nowak. Tegoroczne prezentacje w różnych 
dziedzinach związanych z teatrem i sztuką miały po raz kolejny charakter 
ogólnopolski. W Święcie uczestniczyły przedszkola, szkoły oraz instytucje 
kultury z: Wrześni, Poznania, Marzenina, Kaczanowa, Wrocławia, Sokołowa 
Podlaskiego, Sokołowa k. Wrześni, Wągrowca, Lubonia, Miłosławia, Środy 
Wielkopolskiej, Barcina, Łuszczanowa, Biedruska, Ełku, Leszna, Jerzykowa, 
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Słupi Wielkiej, Grzybowa, Sierakowa, Turku, Radzynia Podlaskiego, Dębów 
Szlacheckich i Nowego Folwarku.

Po dwudniowych zmaganiach wyniki współzawodnictwa przedstawiają się 
następująco:

Ogólnopolski Konkurs Recytatorski 
„Śmiechu mi trzeba przede wszystkim”

Szkoły podstawowe:
I miejsce – Igor Skrzypek z Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 we 
Wrześni,
II miejsce – Ewa Kaczorek z Zespołu Szkół w Biedrusku,
III miejsce – Filip Lipiński ze Szkoły Podstawowej w Słupi Wielkiej.

Gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne:
I miejsce – Marta Horyza z Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej we Wro-
cławiu,
II miejsce – Szymon Brodowski z Gimnazjum w Jerzykowie,
III miejsce – Aleksandra Pawełczyk z Gimnazjum w Słupi Wielkiej.

Ogólnopolski Przegląd Twórczości Teatralnej „Maska”
Przedszkola:
I miejsce – Przedszkole „Miś Uszatek” we Wrześni za spektakl Kopciuszek na 
wesoło,
II miejsce – Niepubliczne Przedszkole Grzybek w Sokołowie za spektakl Spóź-
niony słowik,
III miejsce – Przedszkole nr 6 „Pszczółka Maja” we Wrześni za spektakl 
Daktyle. 

Klasy I–III szkoły podstawowej:
I miejsce – Społeczna Szkoła Podstawowa w Grzybowie za spektakl Wiosna,
II miejsce – Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 6 we Wrześni za spektakl 
Ambaras w bajkowym lesie,
III miejsce – ex aequo Szkoła Podstawowa nr 4 w Sokołowie Podlaskim (spek-
takl Strach ma wielkie oczy) i Szkoła Podstawowa nr 2 w Barcinie za spektakl 
Freddy learns to count.

Klasy IV–VI szkoły podstawowej:
I miejsce – ex aequo Szkoła Podstawowa nr 3 w Wągrowcu (spektakl Niezwy-
kła Przygoda Mateusza) i Szkoła Podstawowa w Sierakowie (spektakl Bajki La 
Fontaine‘a),
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II miejsce – Szkoła Podstawowa nr 4 w Sokołowie Podlaskim za spektakl Dom 
wschodzącego słońca.

Gimnazja:
I miejsce – Gimnazjum w Zespole Szkół w Marzeninie za spektakl Chodź na 
słówko,
II miejsce – ex aequo Miejski Dom Kultury w Barcinie (spektakl One trzy, 
czyli historia pewnego girls bandu) i Gimnazjum nr 63 w Poznaniu (spektakl 
Czerwony Kapturek).

Najlepsze role kobiece: 
• Aleksandra Grabarczyk, (Szkoła Podstawowa we Władysławo-wie), 
• Julia Pawłowska (Samorządowa Szkoła Podstawowa w Nowym Folwarku), 
• Ulia Praska (SP nr 4 w Sokołowie Podlaskim).

Najlepsze role męskie: 
• Patryk Meller (Szkoła Podstawowa nr 3 w Wągrowcu), 
• Kacper Karcz (Szkoła Podstawowa w Grzybowie), 
• Miłosz Klimowicz (Szkoła Podstawowa w Sierakowie).

Najlepsza reżyseria – Gimnazjum nr 1 w Wągrowcu,
Najlepsze kostiumy – Przedszkole „Tęczowa Chatka” we Wrześni,
Najlepsza scenografia – Szkoła Podstawowa nr 4 w Sokołowie Podlaskim.

Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny 
„Rozśmiesz mnie swoją fotografią”

Szkoły podstawowe:
I miejsce – Oskar Trawiński ze Szkoły Podstawowej w Miłosławiu,
II miejsce – Jacek Bagiński ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Ełku,
III miejsce – Marta Łukaszewska z Samorządowej Szkoły Podstawowej w No-
wym Folwarku.

Gimnazja:
I miejsce – Irmina Bloch z Gimnazjum nr 15 „Łejery” w Poznaniu,
II miejsce – Szymon Kowalski z Gimnazjum nr 2 w Turku,
III miejsce – Joanna Ptasik z Gimnazjum w Nowym Folwarku.
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Szkoły ponadgimnazjalne:
Wyróżnienie – Dominika Spławska z Zespołu Szkół Politechnicznych we 
Wrześni.

W programie Święta Teatru na Prowincji znalazły się warsztaty recytatorskie 
i teatralne dla młodzieży i nauczycieli, które prowadzili: Zenona Golc, Elżbieta 
Górczyńska i Daniela Popławska oraz spotkanie autorskie z Kaliną Jerzykow-
ską. Przygotowano też okolicznościowy numer gazetki szkolnej z programem 
Święta oraz wernisaż prac z konkursu fotograficznego towarzyszącego imprezie.

Podczas Gali Laureatów publiczność mogła obejrzeć także spektakl „Nasza 
klasa” (montaż poetycki według tekstów Wisławy Szymborskiej i Czesława 
Miłosza w reżyserii Andrzeja Malickiego) w wykonaniu przedstawicieli władz 
samorządu terytorialnego, duchowieństwa, dyrektorów, rodziców oraz juro-
rów konkursów towarzyszących Świętu. Galę swą obecnością uświetnili m.in.: 
senator Piotr Gruszczyński, Artur Mokracki – wiceburmistrz Miasta i Gmi-
ny Września, Waldemar Grzegorek – wicestarosta powiatu wrzesińskiego, ks. 
proboszcz Czesław Kroll, Lilla Pylak – prezes Fundacji Dzieci Wrzesińskich 
oraz dyrektorzy placówek oświatowych i kulturalnych i rodzice.

„Śmiechu mi trzeba przede wszystkim” – to myśl przewodnia XI Święta Te-
atru na Prowincji, które odbyło się w dniach 21–23 maja 2014 roku w Wiej-
skim Domu Kultury w Psarach Polskich oraz w Zespole Szkół w Nowym Fol-
warku. Organizatorem tej kulturalnej imprezy był Zespół Szkół w Nowym 
Folwarku. Impreza została objęta patronatem honorowym Ministra Edukacji 
Narodowej, Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, Burmistrza Miasta i Gminy 
Września oraz Starosty Wrzesińskiego. Patronat medialny nad imprezą spra-
wowali Telewizja Wielkopolska, „Przegląd Powiatowy”, „Wieści z Ratusza” 
i „Przemiany na Szlaku Piastowskim” oraz portale „Nowa Września”, „Wrze-
śnia 365” i „Września Nasze Miasto”. W ramach Święta Teatru na Prowincji 
odbyły się: XI Ogólnopolski Przegląd Twórczości Teatralnej „Maska”, Ogól-
nopolski Konkurs Recytatorski „Śmiechu mi trzeba”, Ogólnopolski Konkurs 
Fotograficzny „Rozśmiesz mnie swoją fotografią”. W programie tegorocznego 
Święta Teatru na Prowincji znalazły się warsztaty recytatorskie i teatralne dla 
młodzieży oraz spotkanie z Kaliną Jerzykowską pisarką dla dzieci i teatrolo-
giem. Gościem specjalnym imprezy była Daniela Popławska aktorka Teatru 
Nowego w Poznaniu. Widowisko słowno-muzyczne Kto ty jesteś, człowieku, 
w którym uczestniczyli przedstawiciele władzy lokalnej, duchowieństwa, dy-
rektorzy szkół, nauczyciele i rodzice wyreżyserował Andrzej Malicki – aktor 
Teatru im. A. Fredry w Gnieźnie.
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Prezentują się najmłodsi

Jury: Andrzej Malicki, Kalina Jerzykowska, Agnieszka Kozielska
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Warsztaty teatralne prowadzi Elżbieta Górczyńska

Gość specjalny Daniela Popławska



56 2. Święto teatru w liczbach, parametrach i na fotografiach

Święto Teatru na Prowincji  – rok 2015
XII Święto Teatru na Prowincji odbyło się w dniach 
20–22 maja 2015 roku w Wiejskim Domu Kultury 
w Psarach Polskich i w Zespole Szkół w Nowym 
Folwarku. Organizatorami tej kulturalnej imprezy 
były Zespół Szkół w Nowym Folwarku oraz Fun-
dacja Dzieci Wrzesińskich, a współorganizatorami 
i sponsorami – Samorząd Województwa Wielko-
polskiego, Urząd Miasta i Gminy we Wrześni, Sta-
rostwo Powiatowe we Wrześni, Kuratorium Oświa-
ty w Poznaniu, Fundacja Banku Zachodniego WBK, Lokalna Grupa Działania 
„Z Nami Warto”, Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni, rady sołeckie wsi 
Nowy Folwark, Psary Wielkie, Chociczka i Psary Polskie oraz Wielkopolski 
Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wrzesiński Ośrodek Kultury, Parafia pw. 
Świętego Krzyża we Wrześni, Teatr im. A. Fredry w Gnieźnie, Teatr Nowy 
w Poznaniu, Muzeum Regionalne im. Dzieci Wrzesińskich, Wrzesiński Uni-
wersytet Trzeciego Wieku, a także firmy Efekt, Typograf i Hotel Kosmowski.

Patronat medialny nad imprezą sprawowały: „Przegląd Powiatowy”, „Wie-
ści z Ratusza”, „Przemiany na Szlaku Piastowskim”, TV Wielkopolska, Radio 
Września oraz portale „Nowa Września”, „Września Nasze Miasto” i „Wrze-
śnia365”.

Impreza została objęta patronatem honorowym Ministra Edukacji Narodo-
wej, Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, Starosty Wrzesińskiego oraz Burmi-
strza Miasta i Gminy Września.

W ramach tegorocznego Święta Teatru na Prowincji odbyły się: XII Ogólno-
polski Przegląd Twórczości Teatralnej „Maska” oraz Ogólnopolski Konkurs 
Recytatorski „Każdy dzień jest podróżą przez historię”.

Zmagania dzieci i młodzieży oceniały komisje, którym przewodniczyły pa-
nie: Elżbieta Górczyńska (pedagog, instruktor teatralny, reżyser) i Zenona 
Golc (animatorka kultury, instruktor teatralny, laureatka wielu konkursów 
recytatorskich – także w skali międzynarodowej). Pomagali im: Alicja Fojt 
(pedagog), Iwona Sapa (aktorka Teatru im. A. Fredry w Gnieźnie), Sabina Li-
berkowska (poetka) oraz Przemysław Nowak (polonista). Tegoroczne prezen-
tacje w różnych dziedzinach związanych z teatrem i sztuką miały po raz kolej-
ny charakter ogólnopolski. W Święcie uczestniczyły przedszkola, szkoły oraz 
instytucje kultury z: Wrześni, Poznania, Marzenina, Kaczanowa, Wrocławia, 
Sokołowa Podlaskiego, Sokołowa k. Wrześni, Kleparza, Jarocina, Wągrowca, 
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Lubonia, Kalisza, Miłosławia, Środy Wielkopolskiej, Obornik, Jankowa Pierw-
szego, Ostrowa Wielkopolskiego, Pyzdr, Barcina, Bydgoszczy, Święciochowy, 
Krobi, Koryt, Krzykosów, Stargardu Szczecińskiego, Słupi Wielkiej, Grzybo-
wa, Czerniejewa, Wszemborza i Nowego Folwarku.

Po dwudniowych zmaganiach wyniki współzawodnictwa przedstawiają się 
następująco:

Ogólnopolski Konkurs Recytatorski 
„Każdy dzień jest podróżą przez historię”

Szkoły podstawowe:
I miejsce – Joanna Tomaszewska z Zespołu Szkół w Słupi Wielkiej,
II miejsce – Marta Szudrowicz z Zespołu Szkół w Słupi Wielkiej,
III miejsce – Julia Nowakowska z Zespołu Szkół w Nowym Folwarku.

Gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne: 
I miejsce – Paweł Ogórkiewicz z Gimnazjum w Jankowie Pierwszym,
II miejsce – Julia Sekulska z Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycz-
nej II stopnia,
III miejsce – Weronika Przewoźniak z I Liceum Ogólnokształcącego w Ja-
rocinie.

Ogólnopolski Przegląd Twórczości Teatralnej „Maska” 

Przedszkola:
I miejsce – Przedszkole nr 6 „Pszczółka Maja” we Wrześni,
II miejsce – Przedszkole Niepubliczne „Miś Uszatek” we Wrześni,
III miejsce – Niepubliczne Przedszkole „Grzybek” w Sokołowie.

Klasy I–IIII szkoły podstawowej:
I miejsce – Zespół Szkół nr 7 w Kaliszu,
II miejsce – Miejski Dom Kultury w Barcinie,
III miejsce – Społeczna Szkoła Podstawowa w Grzybowie.

Klasy IV–VI szkoły podstawowej:
I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 3 w Wągrowcu,
II miejsce – Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krobi,
III miejsce – Szkoła Podstawowa nr 4 w Sokołowie Podlaskim.
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Gimnazja:
I miejsce – Gimnazjum nr 2 w Zespole Szkół nr 28 w Bydgoszczy,
II miejsce – Niepubliczne Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Jarocinie,
III miejsce – Gimnazjum w Zespole Szkół w Marzeninie.

GRAND PRIX XII Ogólnopolskiego Przeglądu Twórczości Teatralnej „Ma-
ska” oraz statuetkę Stracha na Wróble (wyrzeźbioną przez Leona Świtka) 
otrzymała Szkoła Podstawowa nr 3 w Wągrowcu za spektakl Czarnoksiężnik 
z Krainy Oz.

Jury przyznało również ponad 30 nagród specjalnych. Podczas konkursu re-
cytatorskiego wręczono też pakiety książek dla najaktywniejszych szkół.

W programie tegorocznego Święta Teatru na Prowincji znalazły się warszta-
ty recytatorskie oraz teatralne dla młodzieży i nauczycieli, które prowadzili: 
Zenona Golc, Elżbieta Górczyńska i Waldemar Szczepaniak (aktor Teatru 
Nowego w Poznaniu) oraz pokaz charakteryzacji teatralnej przygotowany 
przez Alinę Magnus-Burkiciak (z tego samego teatru). 

Wyjątkowym wydarzeniem była teatralna prezentacja wierszy Sabiny Liber-
kowskiej „Szeptem” (w reżyserii Andrzeja Malickiego) w wykonaniu przed-
stawicieli: Kuratorium Oświaty w Poznaniu, władz samorządu terytorialnego, 
duchowieństwa, organizacji pozarządowych, dyrektorów, ludzi kultury oraz 
uczniów Zespołu Szkół w Nowym Folwarku. Można było ją obejrzeć dwu-
krotnie: podczas wieczoru poetyckiego oraz Gali Laureatów. Towarzyszyła jej 
premiera wydanego specjalnie na tę okoliczność tomiku z wyborem poezji 
pani sołtys oraz wernisaż jej prac plastycznych. Tomik zilustrowała Dominika 
Kanafa – utalentowana uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sien-
kiewicza we Wrześni.

Po raz pierwszy podczas naszego Święta można było zobaczyć pokaz specjal-
ny teatru ognia w wykonaniu Drużyny Książęcej Grodu Grzybowskiego 
„Amaranth”. W czwartkowy wieczór podziwiali go uczestnicy naszego Świę-
ta oraz społeczność lokalna.

Galę swą obecnością uświetnili m.in.: senator Piotr Gruszczyński, Tomasz 
Kałużny – burmistrz Miasta i Gminy Września, Artur Mokracki – wicebu-
rmistrz Miasta i Gminy Września, Waldemar Grzegorek – wicestarosta po-
wiatu wrzesińskiego, Agata Elbanowska – wizytator Kuratorium Oświaty 
w Poznaniu, Waldemar Grześkowiak – przewodniczący Rady Miejskiej we 
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Wrześni, ks. proboszcz Czesław Kroll, Lilla Pylak – prezes Fundacji Dzieci 
Wrzesińskich, Anna Kareńska – prezes Fundacji „Dwór w Podstolicach” oraz 
dyrektorzy placówek oświatowych, kulturalnych oraz dzieci i rodzice.

Święto Teatru na Prowincji – rok 2016 

W dniach 18–21 maja 2016 roku odbyło się pod-
sumowanie ogólnopolskiego projektu XIII Święto 
Teatru na Prowincji. Organizatorami tej kultural-
nej imprezy były Zespół Szkół w Nowym Folwarku 
oraz Fundacja Dzieci Wrzesińskich, a partnerami 
i sponsorami – Samorząd Województwa Wiel-
kopolskiego, Urząd Miasta i Gminy we Wrześni, 
Starostwo Powiatowe we Wrześni, Kuratorium 
Oświaty w Poznaniu, Fundacja Banku Zachod-
niego WBK, Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni, rady sołeckie wsi 
Nowy Folwark, Psary Wielkie, Chociczka, Psary Polskie, Wrzesiński Ośro-
dek Kultury, Parafia pw. Świętego Krzyża we Wrześni oraz Teatr im. A. Fre-
dry w Gnieźnie. 

Patronat medialny nad imprezą sprawowały: „Angora”, „Dyrektor Szkoły”, „Prze-
gląd Powiatowy”, „Wieści z Ratusza”, „Przemiany na Szlaku Piastowskim”, TV 
Wielkopolska, Radio Września oraz portale „Nowa Września” i „Września365”.

Impreza została objęta patronatem honorowym Ministra Edukacji Naro-
dowej, Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, Ośrodka Rozwoju Edukacji, 
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, Dziekana Wydziału Stu-
diów Edukacyjnych UAM, Starosty Wrzesińskiego oraz Burmistrza Miasta 
i Gminy Września. 

Tegoroczne prezentacje w różnych dziedzinach związanych z teatrem i sztu-
ką miały po raz kolejny charakter ogólnopolski. W Święcie uczestniczyły 
przedszkola, szkoły oraz instytucje kultury z: Wrześni, Marzenina, Sokołowa 
Podlaskiego, Sokołowa k. Wrześni, Kleparza, Chludowa, Jarocina, Wągrowca, 
Lubonia, Kalisza, Kołaczkowa, Środy Wielkopolskiej, Krobi, Stargardu, Słupi 
Wielkiej, Grzybowa, Czerniejewa, Wszemborza, Jerzykowa, Bieganowa, Ko-
ściana, Koryt i Nowego Folwarku.
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W ramach tegorocznego Święta Teatru na Prowincji odbył się XIII Ogólno-
polski Przegląd Twórczości Teatralnej „Maska”. Podczas inauguracji w spek-
taklu gościnnym zaprezentowały się dzieci z klasy 1 c z Samorządowej Szko-
ły Podstawowej w Zespole Szkół w Nowym Folwarku. Ponadto mogliśmy 
usłyszeć wiązankę przebojów w wykonaniu samorządowców, przedstawi-
cieli instytucji kulturalnych, oświatowych, duchowieństwa oraz młodzieży 
z naszej szkoły.

Zmagania dzieci i młodzieży oceniała komisja w składzie: Elżbieta Górczyń-
ska (pedagog, instruktor teatralny, reżyser), Alicja Fojt (nauczycielka z Zespo-
łu Szkół w Marzeninie), Iwona Sapa (aktorka Teatru im. A. Fredry w Gnieź-
nie), Alina Ciesielczyk (polonistka z Zespołu Szkół w Nowym Folwarku). 

Po dwudniowych zmaganiach wyniki współzawodnictwa przedstawiają się 
następująco:

XIII Ogólnopolski Przegląd Twórczości Teatralnej „Maska”
Przedszkola:
I miejsce – Przedszkole Niepubliczne „Miś Uszatek” we Wrześni (grupa 
„Skrzaty”),
II miejsce – Zespół Szkolno-Przedszkolny „Tęczowa Chatka” we Wrześni 
(grupa „Show dance”),
III miejsce – Przedszkole nr 6 „Pszczółka Maja” we Wrześni.

Klasy I–III szkoły podstawowej:
I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 3 w Wągrowcu (grupa „Szkolaczki”),
II miejsce – Szkoła Podstawowa nr 3 w Wągrowcu (grupa „Trójkolor”),
III miejsce – Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 6 we Wrześni.

Klasy IV–VI szkoły podstawowej:
I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 3 w Wągrowcu (grupa „Teatr, My i…”),
II miejsce – Szkoła Podstawowa nr 2 w Stargardzie,
III miejsce – Szkoła Podstawowa nr 4 w Sokołowie Podlaskim.

Gimnazja:
I miejsce – Zespół Szkół w Chludowie,
II miejsce – Sokołowski Ośrodek Kultury,
III miejsce – Gimnazjum nr 3 w Zespole Szkół w Nowym Folwarku.



612. Święto teatru w liczbach, parametrach i na fotografiach

GRAND PRIX XIII Ogólnopolskiego Przeglądu Twórczości Teatralnej 
„MASKA” oraz statuetkę Stracha na Wróble (wyrzeźbioną przez wrzesińskie-
go rzeźbiarza Leona Świtka) otrzymały:

I dnia – Przedszkole Niepubliczne „Miś Uszatek” we Wrześni (grupa „Skrza-
ty”) za Przygody Brzechwy z Tuwimem,
II dnia – Szkoła Podstawowa nr 3 w Wągrowcu (grupa „Teatr My i…”) za spek-
takl Podróże Guliwera.

20 maja odbył się Ogólnopolski Konkurs Recytatorski „Wokół zwyczajów 
i tradycji”. Prezentacje oceniali: Piotr Dehr (instruktor teatralny, reżyser, 
instruktor Pracowni Słowa i Poezji Śpiewanej CK Zamek w Poznaniu, kura-
tor eliminacji wojewódzkich Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego), 
Zenona Golc (animatorka kultury, instruktor teatralny, laureatka wielu kon-
kursów recytatorskich – także w skali międzynarodowej), Andrzej Malicki 
(aktor i reżyser Teatru im. A. Fredry w Gnieźnie). 

Wyniki tego konkursu przedstawiają się następująco:

Szkoły podstawowe:
I miejsce – Klaudia Juszczak ze Szkoły Podstawowej w Bieganowie,
II miejsce – Maja Bonisławska ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Stargardzie,
III miejsce – Julia Ciszonek ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Stargardzie.

Gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne:
I miejsce – Wanda Nowak z Niepublicznego Gimnazjum w Zespole Szkół 
Akademickich w Środzie Wlkp.,
II miejsce – Julianna Grzesiak z Gimnazjum w Korytach,
III miejsce – Dominik Szklarkowski z Gimnazjum w Kołaczkowie.
Podczas konkursów jury przyznało również ponad 30 nagród specjalnych, 
wręczono też pakiety książek dla najaktywniejszych szkół.

W programie tegorocznego Święta Teatru na Prowincji znalazły się warsztaty 
recytatorskie oraz teatralne dla dzieci, młodzieży i nauczycieli oraz konsulta-
cje indywidualne, które prowadzili jurorzy obu konkursów. 

Konkursom towarzyszyły dwa popołudniowe „Talent Show” w wykonaniu 
uczniów naszej szkoły, podczas których prezentowali się młodzi aktorzy, recy-
tatorzy, miłośnicy modelarstwa, fotografii, wokaliści i instrumentaliści.
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18 maja w Country Clubie „Na Skraju Lasu” w Nowym Folwarku odbyła się 
również konferencja „Kreatywność i innowacyjność w edukacji” adresowana 
do dyrektorów, szkół, nauczycieli, samorządowców i rodziców. Wśród prelegen-
tów – oprócz nauczycieli praktyków – znaleźli się Marek Szurawski (Akademia 
Ecce Homo XXI, ekspert w zakresie rozwoju osobowości i nowoczesnych tech-
nik pracy umysłowej, w tym technik uczenia się i twórczego myślenia) oraz dr 
Marek Kaczmarzyk (biolog, neurodydaktyk i memetyk, Uniwersytet Śląski).

Atrakcją pierwszego dnia był również koncert szantowy „W krainie starych 
żaglowców” w wykonaniu Marka Szurawskiego, lidera zespołu „Stare Dzwo-
ny”. Piosenkom towarzyszyły opowieści o historii szant i kulturze ludzi morza 
oraz degustacja bigosu marynarskiego.

Wyjątkowym wydarzeniem okazał się koncert poezji śpiewanej w wykonaniu 
zespołu Małżeństwo z Rozsądku we Wrzesińskim Ośrodku Kultury. Lokalnym 
akcentem były piosenki w wykonaniu przedstawicieli władz samorządu tery-
torialnego, duchowieństwa, organizacji pozarządowych, dyrektorów szkół oraz 
uczniów Zespołu Szkół w Nowym Folwarku. Koncertowi towarzyszyła premie-
ra wydanego specjalnie na tę okoliczność śpiewnika Myśli nasycone, czyli poezja 
do śpiewania. W publikacji wykorzystano ilustrację Dominiki Kanafy – utalen-
towanej uczennicy Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza we Wrze-
śni, która wykonała również ilustracje do plakatów promujących Święto. 

Organizatorka Święta teatru Sławomira Czarnecka otwiera konkurs recytatorski
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Ogólnopolska Konferencja „Kreatywność i innowacyjność w edukacji”

Krakowiak w wykonaniu uczniów ze szkoły w Nowym Folwarku
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Święto Teatru na Prowincji – rok 2017

Zakończyła się kolejna, czternasta już edycja ogól-
nopolskiego projektu Święto Teatru na Prowincji, 
organizowanego przez Zespół Szkół w Nowym 
Folwarku oraz Fundację Dzieci Wrzesińskich. 
Święto zyskuje na atrakcyjności dzięki partnerom, 
współorganizatorom i sponsorom, wśród których 
znaleźli się: Samorząd Województwa Wielkopol-
skiego, Urząd Miasta i Gminy we Wrześni, Powiat 
Wrzesiński, Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Po-
wiatowy Bank Spółdzielczy, Wrzesiński Ośrodek Kultury, Teatr im. A. Fredry 
w Gnieźnie, rady sołeckie wsi Psary Polskie, Nowy Folwark, Psary Wielkie 
i Chociczka oraz Parafia św. Józefa Robotnika we Wrześni.

Święto Teatru patronatem honorowym objęli: Minister Edukacji Narodowej, 
Wielkopolski Kurator Oświaty, Starosta Wrzesiński i Burmistrz Miasta i Gminy 
Września. Patronat medialny roztoczyły: tygodnik „Angora”, miesięcznik „Dy-
rektor Szkoły”, „Wieści z Ratusza”, „Przegląd Powiatowy”, tygodnik „Przemiany 

Koncert szantowy. Marek Szurawski i Sławomira Czarnecka grają na koncertinie
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na Szlaku Piastowskim”, Radio Września, Radio Merkury Poznań, portale inter-
netowe: „Nowa Września.pl”, „Września365” oraz Telewizja Wielkopolska.

10 maja podczas uroczystej inauguracji swoje umiejętności aktorskie, recy-
tatorskie i taneczne zaprezentowali nasi uczniowie – obejrzeliśmy spektakl 
„Mury, wersja 2.0”, taniec kowbojski i wysłuchaliśmy recytacji wierszy Wie-
sławy Kwinto-Koczan. Niespodzianką był spektakl „Świat słowem malowa-
ny” wyreżyserowany przez Elżbietę Górczyńską w wykonaniu przedstawicieli 
samorządu terytorialnego, duchowieństwa, instytucji pozarządowych oraz 
oświaty. Odbyło się także wręczenie nagród laureatom szkolnych konkursów 
plastycznych związanych ze Świętem Teatru na Prowincji (na plakat Święta 
oraz na ilustrację do wiersza Wiesławy Kwinto-Koczan „Wuki”).

W dniach 10–11 maja w Wiejskim Domu Kultury w Psarach Polskich w ra-
mach projektu odbył się XIV Ogólnopolski Przegląd Twórczości Teatralnej. 
W jury zasiedli i spotkania warsztatowe poprowadzili: Magdalena Pomierska 
– Śmigel oraz Andrzej Malicki – aktorzy Teatru im. A. Fredry w Gnieźnie oraz 
nauczycielki: Alicja Fojt i Krzysztofa Przybylska. Grupy teatralne z całego kra-
ju zaprezentowały różnorodne w formie i treści spektakle.

Nagrodzeni zostali:

Przedszkola:
I miejsce – Przedszkole Niepubliczne „Miś Uszatek” we Wrześni za spektakl 
Sen dziewczynki z zapałkami,
II miejsce – Przedszkole nr 6 „Pszczółka Maja” we Wrześni za Bajkę nową 
prostokątną,
III miejsce – Zespół Szkolno-Przedszkolny „Tęczowa Chatka” we Wrześni za 
spektakl Calineczka.

Jury doceniło też role aktorskie, za które wyróżnienia (nagrody specjalne) 
otrzymali: Dominik Grobelny, Oskar Andrzejewski, Iga Konieczna, Marcelina 
Kaca i Janusz Fronczak.

Klasy I–III szkoły podstawowej:
I miejsce – Prywatna Szkoła Podstawowa „Akademia Talentów” w Wągrowcu 
za spektakl Krzywa Bajka,
II miejsce – Szkoła Podstawowa nr 3 w Wągrowcu (grupa „Trójkolor”) za Ba-
śniowy ambaras,
III miejsce – Szkoła Podstawowa nr 3 w Wągrowcu (grupa „Szkolaczki”) za 
przedstawieni Żaby i dzieci zbierają śmieci.
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Nagrody specjalne przyznano: Konstancji Kępińskiej, Zofii Kaźmierczak, Mak-
symilianowi Jankowskiemu, Idze Kucharskiej oraz Wiktorii Wysakowskiej.

Grand Prix pierwszego dnia Przeglądu „Maska” otrzymała grupa teatralna 
z Prywatnej Szkoły Podstawowej „Akademia Talentów” z spektakl „Krzywa Bajka”.

Klasy IV–VI szkoły podstawowej:
I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 3 w Wągrowcu za spektakl Tatsu Taro,
II miejsce – Zespół Szkół w Chludowie za przedstawienie A niech to gęś kopnie,
III miejsce – Społeczna Szkoła Podstawowa we Wszemborzu za Krzywą Bajkę.

Wyróżnienia (nagrody specjalne) w tej kategorii otrzymali: Zuzanna Kościk, 
Aleksandra Piechocka, Zuzanna Fołda, Kamila Filipczak i Julia Gomuła.

Gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne:
I miejsce – III Liceum Ogólnokształcące w Kaliszu za spektakl Homo viator,
II miejsce – XX Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu za Poczekalnię,
III miejsce – Zespół Szkół w Przykonie za Pana Lampę.

Nagrody specjalne przyznano: Stanisławowi Maćkowiakowi, Zuzannie Za-
jąc, Szymonowi Dobrowolskiemu, Hubertowi Jarmużowi i Łukaszowi Fili-
powiczowi.

Grand Prix drugiego dnia Przeglądu „Maska” otrzymała grupa teatralna 
z III Liceum Ogólnokształcącego w Kaliszu za spektakl Homo viator.
12 maja w Wiejskim Domu Kultury w Psarach Polskich odbył się Ogólnopol-
ski Konkurs Recytatorski „Cudne manowce”. W komisji konkursowej zasie-
dli recytatorzy i instruktorzy: Zenona Golc i Piotr Dehr (którzy poprowadzili 
też warsztaty dla uczestników) oraz poetka Wiesława Kwinto-Koczan – gość 
specjalny Święta. Spotkanie z Wuką było miłym intermezzo konkursu.
Wyniki tej rywalizacji przedstawiają się następująco:

Klasy IV–VI szkoły podstawowej:
I miejsce – Maciej Rogala z Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie,
II miejsce – Areta Pawlicka z Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie,
III miejsce – Joanna Tomaszewska z Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimna-
zjum w Słupi Wielkiej.

Nagrody specjalne (wyróżnienia) otrzymali: Zofia Sobkowiak, Liwia Ka-
sprzak, Maja Janus, Anna Rogalska i Zuzanna Fołda.
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Gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne:
I miejsce – Weronika Itczak z Gimnazjum nr 2 we Wrześni,
II miejsce – ex aequo: Barbara Kaczmarek z Zespołu Szkoły Podstawowej 
i Gimnazjum w Słupi Wielkiej oraz Olga Ślebioda z Zespołu Szkół Akademic-
kich w Środzie Wielkopolskiej.

Nagrody specjalne (wyróżnienia) otrzymali: Dominik Szklarkowski, Kata-
rzyna Przymus, Zofia Kończal, Wanda Nowak i Faustyna Ślugaj.

Imprezami towarzyszącymi Świętu były: Talent Show w wykonaniu uczniów 
Zespołu Szkół w Nowym Folwarku, podczas którego zaprezentowali oni swe 
umiejętności taneczne, recytatorskie, sportowe, muzyczne i językowe oraz 
spotkania autorskie – warsztaty w Wiesławą Kwinto-Koczan „Wuką”, na któ-
rych oprócz zapoznania się z tajnikami pisania poezji, nasi uczniowie mieli 
okazję poznać życiorys poetki. Recytowali także utwory Wuki. Julia Pawłow-
ska, uczennica Gimnazjum nr 3 w Zespole Szkół w Nowym Folwarku, skom-
ponowała muzykę do wiersza „Chwila szczęścia”. Piosenka została zaprezen-
towana społeczności szkolnej podczas spotkania z Wuką. Ukoronowaniem 
Święta był koncert zespołu Małżeństwo z Rozsądku, który odbył się 12 maja 
w Country Clubie „Na Skraju Lasu” w Nowym Folwarku. Uczestnicy Święta, 
goście specjalni oraz społeczność lokalna zostali zabrani w muzyczny świat 
poezji. Nie zabrakło niespodzianek, którymi były: dyskusja po koncertowa 
z zespołem i Wuką, (która jest również autorską wielu tekstów do piosenek 
grupy), układy taneczne do muzyki zespołu w wykonaniu uczniów Zespołu 
Szkół w Nowym Folwarku pod opieką Natalii Grześkowiak oraz Klubu Mi-
łośników Tańca Towarzyskiego z Wrześni pod kierunkiem Ryszarda Zjeż-
dżałki. Zaskakującym i miłym akcentem było wykonanie dwóch utworów 
Małżeństwa z Rozsądku przez Chór „Camerata” z Wrześni pod kierunkiem 
Domiceli Cierpiszewskiej. Ponownie podczas Święta obejrzeć można było 
spektakl wyreżyserowany przez Elżbietę Górczyńską w wykonaniu przed-
stawicieli samorządu terytorialnego, duchowieństwa, instytucji pozarządo-
wych oraz oświaty.

W sobotę 13 maja zakończyliśmy naszą teatralną podróż wielokrotnie na-
gradzanym spektaklem Nieporuszenie w wykonaniu Młodzieżowego Teatru 
„Otczapy” i w reżyserii Elżbiety Górczyńskiej oraz spotkaniami autorskimi 
z Wiesławą Kwinto-Koczan, Eugenia Dolatą – wrzesińską poetką, autorka to-
miku Wrzesińskich wspomnień czar oraz Jarosławem Wolańskim z Siedleckiej 
Grupy Literackiej „Witraż”.
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Dyskusja koncertowa z zespołem Małżeństwo z Rozsądku i autorką tekstów Wiesławą 
Kwinto – Koczan

Przy wtórze piosenki Małżeństwa z Rozsądku tańczą uczennice ze szkoły w Nowym 
Folwarku
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Moc wrażeń, atrakcji i wzruszeń – 
niczego nie zabrakło podczas XIV 
Święta Teatru na Prowincji. Dzię-
kujemy i zapraszamy za rok!

Warsztaty poetyckie prowadzi Wiesława Kwinto-Koczan

Statuetka Stracha na Wróble – Grand Prix 
Przeglądu Twórczości Teatralnej Maska
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Święto Teatru na Prowincji – rok 2018
W dniach 8–11 maja br. odbyła się piętnasta, ju-
bileuszowa edycja projektu Święto Teatru na Pro-
wincji organizowanego przez Fundację Dzieci 
Wrzesińskich i Samorządową Szkołę Podstawo-
wą im. Polskich Noblistów w Nowym Folwarku. 
W ramach Święta odbył się Ogólnopolski Przegląd 
Twórczości Teatralnej Maska, który służy wymia-
nie doświadczeń zespołów teatralnych z  różnych 
środowisk wiejskich i miejskich oraz Ogólnopolski 
Konkurs Recytatorski (w tym roku pod hasłem „Anioły mojej wyobraźni”). 
Konkursy połączone były z warsztatami teatralnymi i recytatorskimi prowa-
dzonymi przez profesjonalistów. Program przedsięwzięcia wzbogaciły w tym 
roku również imprezy towarzyszące, takie jak II Ogólnopolska Konferencja 
„Kreatywność i innowacyjność w edukacji”, spotkanie autorskie z Jarosławem 
Wolańskim z Siedleckiej Grupy Literackiej Witraż, Talent Show w wykonaniu 
uczniów Samorządowej Szkoły Podstawowej w Nowym Folwarku i Koncert 
Jubileuszowy „Nic się przecież nie kończy” z udziałem chóru Camerata, dzieci 
i młodzieży z naszej szkoły, grupy śpiewających samorządowców i oświatow-
ców, a także zespołów wykonujących poezję śpiewaną: Małżeństwo z Rozsąd-
ku oraz Nad Porami Roku. Nie zabrakło również zaprzyjaźnionej ze Świętem 
Teatru poetki, która jest autorką tekstów do piosenek obu zespołów: Wiesławy 
Kwinto-Koczan „Wuki”. 

Konfrontacje teatralne oceniało jury w składzie: Magdalena Pomierska-Śmi-
gel i Andrzej Malicki – aktorzy Teatru Fredry w Gnieźnie, Elżbieta Górczyń-
ska – pedagog i reżyser, opiekun młodzieżowego teatru Otczapy, Alicja Fojt 
– nauczycielka SSP w Marzeninie. 

Natomiast młodych recytatorów oceniała komisja: Zenona Golc – recytator-
ka, laureatka wielu konkursów recytatorskich, także międzynarodowych, ani-
mator kultury; Elżbieta Górczyńska – pedagog, reżyser; Wanda Polkowska–
Malicka – aktorka Teatru Fredry w Gnieźnie, laureatka Konkursu Piosenki 
Aktorskiej we Wrocławiu. 

Warto nadmienić, że kolejne edycje projektu otrzymały (od roku 2012) hono-
rowy patronat Ministra Edukacji Narodowej, a od wielu lat przedsięwzięcie 
objęte jest także honorowym patronatem Wielkopolskiego Kuratora Oświa-
ty, Starosty Wrzesińskiego, Burmistrza Miasta i Gminy Września, Ośrodka 
Rozwoju Edukacji, Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, progra-
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mu Centrum Edukacji Obywatelskiej „Sztuka Zaangażowania” i Collegium 
Wratislaviense. Partnerami i współorganizatorami są: Urząd Marszałkowski 
Województwa Wielkopolskiego, Urząd Miasta i Gminy Września, Starostwo 
Powiatowe we Wrześni, Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Powiatowy Bank 
Spółdzielczy we Wrześni, Teatr Fredry w Gnieźnie, Wrzesiński Ośrodek Kul-
tury, parafia pw. św. Krzyża we Wrześni, Firma Jar–Col oraz sołectwa okolicz-
nych wsi. 

Patronat medialny nad projektem objęły: „Wieści z Ratusza”, „Przegląd Powia-
towy”, Radio Września, TV Wielkopolska, NowaWrzesnia.pl, Wrzesnia365.pl, 
„Dyrektor Szkoły”, „Przemiany na Szlaku Piastowskim”, „Głos Nauczycielski”.

Wyniki Ogólnopolskiego Przeglądu Twórczości Teatralnej „Maska”

Przedszkola:
I miejsce – Niepubliczne Przedszkole „Miś Uszatek” we Wrześni,
II miejsce – Przedszkole nr 6 „Pszczółka Maja” we Wrześni,
III miejsce – Niepubliczne Przedszkole „Leśny Dzwoneczek” w Psarach Pol-
skich.

Klasy I–III szkoły podstawowej:
I miejsce – Ośrodek Upowszechniania Kultury w Wysokiej,
II miejsce – Prywatna Szkoła Podstawowa Akademia Talentów w Wągrowcu,
III miejsce – Zespół Szkół w Barcinie.

Klasy I–IV szkoły podstawowej:

I miejsce – Szkoła Podstawowa w Krobi,
II miejsce – Szkoła Podstawowa nr 1 w Trzemesznie,
III miejsce – Teatr dzieci i młodzieży Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej 
w Suchym Lesie.

Gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne:

I miejsce – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 37 w Wałbrzychu,
II miejsce – Zespół Szkół w Przykonie,
III miejsce – Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Lu-
boniu.
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Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego 
„Anioły mojej wyobraźni”

Klasy IV–VII szkoły podstawowej:
I miejsce – Areta Pawicka – SP nr 3 w Koninie,
II miejsce – Maciej Rogala – MDK w Koninie,
III miejsce – Joanna Tomaszewska – SP w Słupi Wielkiej.

Gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne:
I miejsce – Katarzyna Klepanda – III LO w Kaliszu,
II miejsce – Łukasz Filipowicz – SP nr 3 w Luboniu,
III miejsce – Wanda Nowak – Niepubliczne Gimnazjum w ZSA w Środzie 
Wlkp.

Ponadto w obu konkursach przyznano łącznie 30 wyróżnień (nagród specjal-
nych).

Grand Prix i Statuetkę Stracha na Wróbla otrzymały:

I dnia – Niepubliczne Przedszkole „Miś Uszatek” we Wrześni, 
II dnia – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 37 w Wałbrzychu.

Nagrodę specjalną dla grupy teatralnej z powiatu wrzesińskiego, która wyka-
zała się innowacyjnym podejściem do tworzywa teatralnego otrzymał zespół 
z przedszkola „Miś Uszatek” we Wrześni i to on uświetnił dodatkowo swoim 
występem Koncert Jubileuszowy.



732. Święto teatru w liczbach, parametrach i na fotografiach

Otwarcie Święta Teatru. Występ grupy samorządowców, oświatowców, 
duchowieństwa i prezesów fundacji

Królowa śniegu w wykonaniu Przedszkola Miś Uszatek we Wrześni
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Gazetka informacyjno-okolicznościowa
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Warsztaty poetyckie prowadzi Jarosław Wolański

Ozoboty. Warsztaty Fabryka kreatywności
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Uczestnicy II Ogólnopolskiej Konferencji Kreatywność i innowacyjność w edukacji



Niepisaną tradycją Święta Teatru na Prowincji było zapraszanie znanych 
aktorów, poetów, pisarzy i zespołów muzycznych. Dzięki nim mogły od-
bywać się liczne imprezy towarzyszące, takie jak warsztaty teatralne czy 
recytatorskie, wieczory poetyckie, spotkania autorskie i koncerty. Każ-
de z wymienionych wydarzeń niosło ze sobą pozytywny wydźwięk i ła-
dunek emocjonalny. Takich szacownych osobowości przez nasze Święto 
przewinęło się bardzo dużo. Do najbardziej zapamiętanych spośród ak-
torów należą Andrzej Malicki, Zenona Golc, Mariusz Gołaj, Joanna 
Holcgreber, Przemysław Cypryański, Daniela Popławska. Jeśli chodzi 
o poetów, to na trwałe w naszej pamięci zapisała się Wiesława Kwin-
to-Koczan z Torunia, Jarosław Wolański z Siedlec, Eugenia Dolata 
z Wrześni i Sabina Liberkowska z Psar Polskich. Z pisarzy najbardziej 
zapamiętaliśmy Kalinę Jerzykowską. Spośród zespołów muzycznych ze 
szczególnym sentymentem wspominamy Małżeństwo z Rozsądku i Nad 
Porami Roku, dzięki którym tak zwana Kraina Łagodności zagościła 
u nas na dobre.

Goście specjalni Święta Teatru na Prowincji

3
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A. Aktorzy

Andrzej Malicki
Urodził się we Wrześni i tam 
ukończył Liceum Ogólnokształ-
cące. Następnie studiował psy-
chologię na Uniwersytecie im. A. 
Mickiewicza w Poznaniu.

Od początku związany z ruchem teatralnym jako aktor Studenckiego Teatru 
NURT, równocześnie jako instruktor Teatru Poezji FAKT przy Ośrodku Kul-
tury we Wrześni, z którym zdobył wszystkie prestiżowe nagrody w kraju. 
Animator kultury w wielu środowiskach, stały członek Komisji Artystycznej 
Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego i wielu innych lokalnych kon-
kursów (m.in. Konkursu Krasomówczego). Prowadzi liczne warsztaty recyta-
torskie i teatralne dla dzieci i młodzieży.
Od 1976 roku zatrudniony w Teatrze im. A. Fredry w Gnieźnie jako aktor (ok. 
150 ról), a także reżyser wielu spektakli dla dzieci i młodzieży z kręgu klasyki 
polskiej i światowej. Autor programów kabaretowych, scenariuszy okoliczno-
ściowych, wierszy i kolęd. Członek Związku Artystów Scen Polskich. Pasjonat 
i wykonawca gwary wielkopolskiej i gnieźnieńskiej.
Andrzej Malicki od kilkunastu lat angażuje się w Święto Teatru na Prowin-
cji. Spotkania te zalicza do najbardziej wartościowych, bo tworzonych z pa-
sji o niepowtarzalnej atmosferze. Ceni sobie kontakty z młodymi aktorami 
i recytatorami. W ostatnich latach w Gnieźnie prowadzi działalność teatralną 
(warsztaty i spektakle) w środowiskach osób z ograniczonym dostępem do 
kultury tj. niepełnosprawnych fizycznie i psychicznie, Domy Samopomocy, 
Ośrodek dla Bezdomnych, Klub Seniora, Centrum Aktywności Społecznej, 
Stowarzyszenie dla Dzieci „Wielki, mały uśmiech” itp.).
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Ważniejsze nagrody:
• 1984 – Odznaka „Zasłużony działacz kultury”,
• 1985 – Medal Młodej Sztuki,
• 2006 – Srebrny Medal Towarzystwa Hipolita Cegielskiego „Labor omnia 

vincit”,
• 2013 – II miejsce w Konkursie „Profesjonalista Forbesa 2013” – Zawody 

Zaufania Publicznego w kategorii Aktor Województwa Wielkopolskiego 
2016 – Brązowy Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

Zenona Golc
Animatorka kultury, instruktorka 
zespołów teatralnych i recytator-
skich, nadal czynna recytatorka. 
Laureatka m.in. Międzynarodowe-
go Konkursu dla aktorów na inter-
pretację tekstu klasycznego i biblij-
nego Festiwalu Verba Sacra. Orga-
nizatorka i jurorka licznych kon-
kursów recytatorskich o zasięgu 
lokalnym, regionalnym i ogólno-
polskim. Pomysłodawczyni i reali-
zatorka m.in. cyklicznych Spotkań 
z Poezją w podziemiach Katedry 
Gnieźnieńskiej oraz Krakowskiego Salonu Poezji w Gnieźnie. Zaangażowana 
w szereg zdarzeń artystycznych w Gnieźnie i Wielkopolsce.

Tak pisze o naszym Święcie

Święto Teatru na Prowincji to piękne Święto Słowa – tego pisanego i tego oży-
wianego przez dzieci i młodzież w przedstawieniach teatralnych oraz prezen-
tacjach recytatorskich. To także wielkie wyzwanie i nieoceniony wkład pracy 
organizatorów. Jestem pełna podziwu dla Państwa niesłabnącej z upływem 
lat pasji, zaangażowania i serca wkładanego w realizację wydarzenia o randze 
ogólnopolskiej. Proszę przyjąć także wyrazy uznania za niespotykaną wręcz 
dbałość o szczegóły organizacyjne. Niezwykle przyjazna atmosfera sprawia, iż 
Święto Teatru na Prowincji niezmiennie przyciąga tak wielu uczestników z ca-
łego kraju. Zawsze z przyjemnością przyjmuję Państwa zaproszenie do udzia-
łu w pracach jury oraz prowadzenia warsztatów recytatorskich. Zdarza się, że 
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spotykam uczestników, którzy po raz pierwszy brali udział będąc uczniami 
szkół podstawowych, później gimnazjów, aż wreszcie szkół średnich. Możli-
wość obserwowania ich doskonalenia sztuki słowa, słuchania coraz dojrzal-
szych interpretacji sprawia mi ogromną satysfakcję. I właśnie za tę możliwość 
chcę Państwu z całego serca podziękować. 

Mariusz Gołaj
Aktor, zastępca dyrektora artystycznego te- 
atru Ośrodka Praktyk Teatralnych „Gar-
dzienice”. Urodził się w 1953 roku. Pochodzi 
z Wrocławia. We Wrocławiu studiował polo-
nistykę. Tam też w 1972 roku wystąpił w ob-
sadzie nagrywanego dla telewizji spektaklu 
„W rytmie słońca” w reżyserii Bogusława Li-
twińca. W latach 1974–1978 pracował w te-
atrze Laboratorium Jerzego Grotowskiego. 
Odszedł z Teatru Laboratorium, aby rozpo-
cząć pracę w tworzonym przez Włodzimie-
rza Staniewskiego teatrze, który z czasem 
przyjął nazwę Ośrodek Praktyk Teatralnych 
„Gardzienice”. Z perspektywy lat Mariusz 
Gołaj podsumowuje „«Gardzienice» to było dla mnie odkrywanie Nowego 
Świata. Czułem się trochę jak Kolumb – wyruszałem do Indii, a znalazłem się 
w Ameryce. Znój pracy do świtów, iskrząca ludzka konstelacja, lider – Sta-
niewski, który wiedział, czego szuka, i któremu ja – zwykle zbuntowany – od-
dałem się do dyspozycji; potem kochana kobieta, dom, dziecko. Wędrowanie. 
To już były lata, ale przekładały mi się one na chwile, wielobarwne, w pę-
dzie. Wiejska rzeczywistość w błocie po kolana, wśród pijących chłopów, ale 
i spracowana nie na żarty, przy tym piastująca moje dziecko; czerstwa, wesoła 
po Rabelaisowsku, z pamięcią, czasem okruchami pamięci, świata pór roku, 
rzucanego ziarna i zbieranych plonów, przy pieśni. Pieśni innych niż w ówcze-
snym radio, niebeznadziejnie cepeliowskich, innych może też dlatego, że śpie-
wanych z ludźmi, dla ludzi, na Wyprawie, na Zgromadzeniu – miały to być ar-
tystyczne fakty, nie jakieś tam wieczornice – pieśni śpiewanych po cygańsku, 
«po chachłacku», «po prostu», po żydowsku. To było szukanie «swoich wśród 
obcych» – jak śpiewaliśmy w jednej z pieśni. To był mój Nowy Uniwersytet”. 

Mariusz Gołaj jest najdłużej pozostającym w zespole Staniewskiego aktorem, 
zagrał główne role we wszystkich zrealizowanych przez teatr przedstawieniach:
• Spektakl Wieczorny (1977),
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• Gusła (1981),
• Żywot Protopopa Awwakuma (1983),
• Carmina Burana (1990),
• Metamorfozy (1997),
• Elektra (2004),
• Ifigenia w A. (2007),
• Ifigenia w T. (2011).

Mariusz Gołaj został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia 
Polski w 2002 roku.

Przemysław Cypryański
Aktor filmowy i teatralny. Popularność przyniosła mu rola uroczego policjan-
ta Kuby w serialu M jak miłość. Zanim postanowił zostać aktorem, próbował 
swoich sił w różnych dziedzinach życia: handlu, informatyce, psychologii. Tak 
jak starsza siostra ukończył Wyższą Szkołę Psychologii Społecznej w Warsza-
wie. Równolegle uczęszczał do studium aktorskiego przy Teatrze Żydowskim. 
Przed zdaniem egzaminu ZASP na aktora dramatycznego grał w wielu rekla-
mach telewizyjnych, serialach, a nawet spektaklach teatralnych. Po sukcesie 
serialowym zagrał w takich filmach jak Tajemnica Westerplatte Pawła Cho-
chlewy, Jeszcze raz Mariusza Malca, Dlaczego nie! Ryszarda Zatorskiego czy 
Nad życie Anny Pluteckiej-Mesjasz (historia inspirowana życiem polskiej siat-
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karki Agaty Mróz). Występował m.in. w serialach: Przyjaciółki, Na noże, Bar-
wach szczęścia, 2XL, Szpilki na Giewoncie, O mnie się nie martw. Aktor często 
udziela się charytatywnie. Od 4 lat współpracuje z akcją „T-Mobile Pomoc 
mierzona kilometrami”. Interesuje się sportem, w szczególności piłką nożną, 
bieganiem, jazdą na rowerze. Od wielu lat należy do Reprezentacji Artystów 
Polskich w piłce nożnej. Wystąpił w IV edycji Tańca z Gwiazdami.

Daniela Popławska
Aktorka Teatru Nowego w Poznaniu od 1987 roku.

Aktualne role:
• Pani Profesor Ambona ludu Wojciecha Kuczoka 

reż. Piotr Kruszczyński,
• Teściowa Mokradełko Katarzyny Surmiak-Do-

mańskiej reż. Mikołaj Grabowski,
• Renata Prezydentki Wernera Schwaba reż. Piotr 

Kruszczyński,
• Alodia Obwód głowy Wojtka Zrałka-Kossakow-

skiego, Zbigniewa Brzozy reż. Zbigniew Brzoza,
• (postać) Życie to nie teatr Jerzego Satanowskiego reż. Jerzy Satanowski.

Joanna Holcgreber
Aktorka Ośrodka Praktyk Teatralnych Gardzienice.
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Nagrody:
• 2016 – Honorowa Nagroda Aktorska na XVI Festiwalu Teatru Polskiego 

Radia i Teatru Telewizji Polskiej „Dwa Teatry” za rolę w spektaklu Obwód 
Głowy,

• 2013 – odznaka honorowa „Zasłużony dla kultury polskiej”,
• 2003 – Owacja 2003, nagroda czytelników „Gazety Wyborczej”, za rolę 

Maureen Folan w spektaklu Królowa piękności z Leenane,
• 2002 – nagroda aktorska za rolę Maureen Folan w spektaklu Królowa pięk-

ności z Leenane podczas XLII Kaliskich Spotkań Teatralnych,
• 2001 – Srebrna Maska za rolę Maureen Folan w spektaklu Królowa piękności 

z Leenane,
• 1998 – nagroda za kreację aktorską w słuchowisku Lustro  na Festiwalu Słu-

chowisk Polskiego Radia w Bolimowie,
• 1994/1995 – Nagroda publiczności dla Najprzyjemniejszej Aktorki za rolę 

Ciotki Utciszewskiej w spektaklu Piękna Lucynda Mariana Hemara podczas 
I Ogólnopolski Permanentny Festiwal Sztuk Przyjemnych w Łodzi,

• 1995 – Srebrna Maska za rolę Betsy w Kuglarzach i wisielcach Jacka Kacz-
marskiego,

• 1992 – Biały Bez, nagroda dla najpopularniejszego artysty scen poznańskich,
• 1990 – wyróżnienie za rolę Pani Dyndalskiej w spektaklu Damy i huzary na 

XVI Opolskich Konfrontacjach Teatralnych,
• 1990 – Medal Młodej Sztuki,
• 1987 – nagroda jury na VIII Przeglądzie Piosenki Aktorskiej.

B. Poeci
Wiesława Kwinto-Koczan urodziła się 
w Krystynopolu na ziemi lwowskiej. 
Przesiedleńcze losy rzuciły jej rodzinę 
w Bieszczady, z którymi jest emocjo-
nalnie związana do dziś i które uważa 
za swoje miejsce na ziemi. Ukończyła 
jedyne w Polsce Technikum Torfowe 
w Elblągu, a następnie studiowała fi-
lologię rosyjską. Pracowała między 
innymi jako nauczycielka w Bieszcza-
dach. Od 2000 roku mieszka w Toruniu. Wiersze zaczęła pisać już na eme-
ryturze. W roku 2004 ukazał się jej debiutancki tomik poetycki Szlakiem…, 
w którym utwory o Bieszczadach przeplatają się z refleksjami o codzienności. 
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W roku debiutu wygrała konkurs poetycki na festiwalu „Bieszczadzkie Anio-
ły”. Później ukazały się jeszcze trzy tomiki poetyckie Nocne niebo śpiewa Anio-
łami Zawrócić i Słowa – Szepty. Jej wiersze znalazły się także w antologii poezji 
i sztuki bieszczadzkiej Natchnieni Bieszczadem oraz w wydanych w Szkocji 
antologiach Zmartwychwstać przed śmiercią i Odcienie polskiej poezji. Wiele 
zespołów z tzw. Krainy Łagodności, czyli piosenki turystycznej i poezji śpie-
wanej (Cisza Jak Ta, Małżeństwo z Rozsądku, Dom o Zielonych Progach, Nad 
Porami Roku, Pod Wiatr, Leonard Luther, Byle do Góry & Labolare, Siudma 
Góra, Wołosatki, Zbyszek Stefański z zespołu Bez Jacka i inni) zaaranżowało 
jej wiersze na piosenki, nagranych na kilkudziesięciu płytach, w tym kilku 
opartych w całości na jej tekstach, są wykonywane na koncertach, festiwalach, 
przeglądach, odtwarzane w wielu rozgłośniach radiowych.

Jest członkiem Związku Polskich Autorów i Kompozytorów ZAKR, zareje-
strowanym Twórcą Kultury Torunia oraz członkiem ZAIKS.

Fenomen Wuki

W 2017 roku gościem specjalnym podczas XIV Ogólnopolskiego Święta Teatru 
na Prowincji była poetka Wiesława Kwinto-Koczan Wuka. Jej twórczość wpi-
sała się idealnie w myśl przewodnią Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskie-
go – „Cudne manowce”, który stanowił integralną część Święta. Jego regulamin 
przewidywał recytacje utworów poetyckich, które dały początek poezji śpiewa-
nej wykonywanej przez różne zespoły muzyczne z kręgu Krainy Łagodności. 
Zespoły te (Małżeństwo z Rozsądku, Cisza Jak Ta, Dom o Zielonych Progach, 
Siódma Góra, Nad Porami Roku, Pod Jednym Dachem, Bez Zobowiązań, Woło-
satki, Byle do Góry i inne) garściami czerpią ze strof Wiesławy Kwinto-Koczan, 
bo jej poezja jest jak muzyka wpasowująca się w nuty naszego serca. Tylko od 
nas zależy jakie melodie odczytamy z wersów zapisanych przez ich autorkę. Na-
sza pamięć bywa ulotna, zaś poezja nie pozwoli nikomu utonąć w codzienności. 
Czytając jej wiersze, przenosimy się do innego świata – dźwięków, zapachów, 
głębokich kolorów… Jej twórczość to esencja i sens bytu. W swoich utworach 
zwraca uwagę na otaczającą rzeczywistość, ludzi, na priorytety i wartości zapisa-
ne na naszej tablicy zwanej życiem: co powinno się znaleźć na jej szczycie, co zaś 
na samym dole. Wuka o sprawach zwykłych pisze niezwykle i niecodziennie. 
Ma wielki dar zaklinania w wiersz ulotność chwili, jej klimat i nastrój. Jej po-
ezja koi duszę, powoduje, że opadają wszystkie negatywne emocje, a czytelnik 
uspokaja się i już za chwilę znajduje się w zupełnie innym wymiarze, tam, gdzie 
wszystko ma swoje miejsce i panuje ład i harmonia – poczytajcie drodzy czytel-
nicy, a przekonacie się sami o magii jej poezji…
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Nie jestem
Nie jestem pokorne cielę,
co matki do ssania chce dwie.
Nie lubię się kłaniać nikomu,
a trawę tam skubię, gdzie chcę.
Nie lubię fałszywie świadczyć,
już wolę milczeć jak grób.
Zamiast wskazywać drogę
powiem, że jak chcesz, tak zrób.
Chociaż wyraźnie widać,
że to się opłacić nie może,
no to najwyżej stracę
i na bok swą łyżkę odłożę.

5 VI 2017 r.

Bez tytułu
Podniosłam z podłogi
promień słońca.
Zastanawiałam się:
czy wysłać go komuś?
czy włożyć między kartki
swojej ulubionej książki?
zatrzymać tylko dla siebie?
A co, gdyby każdy zrobił
tak samo?
Zawiesiłam go na drzewie,
nad parkową ławką,
gdzie przysiadają zakochani,
wróble i bezdomni.

2 III 2018 r.

Błyszczy, wplątana w moje włosy,
ostatnia nić babiego lata.
Na rzęsach drżące łez kropelki,
choć przecież wcale nie chcę płakać.
Nitką by warto łaty przyszyć
tam, gdzie sercowe szwy puściły,
słone ziarenka w ziemię strząsnąć,
by się wiosennie zazieleniły.



86 3. Goście specjalni Święta Teatru na Prowincji

Nowa nadzieja niech zakwitnie
w oczach błękitnych jak modraki,
w strunach gitary, w słowach wiersza
niech wróci jak wracają ptaki.

24 III.2008 r. Toruń

Serce i skrzydła
Zostawiło serce w kącie,
niepotrzebne skrzydła.
Pewnie taka, bez miłości,
codzienność mu zbrzydła.

Jednak nie ma co rozpaczać,
Załamywać ręce,
bo czasami w ciemnym kacie,
miłości najwięcej.

Tak już jest
Od zawsze wchodzę środkiem,
Choć ławkę wybieram ostatnią.
Nie muszę się z każdym zgadzać,
nie dla mnie status „dostatnio”.
Wystarczy mi złoto jesieni
i wróbli harmider znajomy,
i dobrych wspomnień kufer,
z najdalszych stron przywieziony. 

(18 X 2017)

Świat jest malutki
Świat maleńki jest jak grosik,
jak kropelka rannej rosy.
Bywa, że niespodziewanie,
ktoś na twojej drodze stanie.
I zachodzisz wtedy w głowę,
czy świat plany miał gotowe,
czy przypadek to zupełny,
że się twoja prośba spełni.
Działa też przez zaskoczenie.
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Nim wymyślisz swe życzenie,
już spotykasz kogo trzeba,
gdy się najmniej go spodziewasz.

Jarosław Wolański
Urodzony 6 kwietnia 1955 roku w Skiernie-
wicach, dzieciństwo spędził w Siedlcach, 
mieszkał na ulicy Poniatowskiego, gdzie 
uczęszczał do przedszkola, a następnie do 
Szkoły Podstawowej nr 7. Już wówczas ujaw-
nił swoje liczne talenty artystyczne – wystę-
pował w okolicznościowych przedstawie-
niach teatralnych, brał udział w konkursach 
piosenki i literackich. Ponadto udzielał się 
w sporcie – reprezentował szkołę w licznych 
zawodach lekkoatletycznych. Po ukończe-
niu szkoły podstawowej zdał egzamin do 
I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława 
Prusa. W czasach licealnych pisał wiersze, które trafiały „do szuflady” i fraszki 
prezentowane na forum klasy i szkoły. Po ukończeniu liceum został przyjęty 
na studia (kierunek historia) na Uniwersytecie Warszawskim. Podczas studiów 
mieszkał w słynnym akademiku na Kickiego, związał się między innymi z Klu-
bem Poetyckim Robotników Piszących, a przede wszystkim z Kickim Salonem 
Poetyckim Pawła Soroti. Organizował też własne happeningi w ramach Kickiej 
Wiosny Kulturalnej. Po ukończeniu studiów wrócił do Siedlec i rozpoczął pracę 
w Szkole Podstawowej nr 4 w Siedlcach (1981), a następnie w Domu Dziecka 
w Kisielanach (1984–1995). W tym okresie jego pasją stała się turystyka piesza 
i górska. Prowadził Szkolny Klub Turystyczno-Krajoznawczy w Szkole Podsta-
wowej nr 4 w Siedlcach oraz w Domu Dziecka w Kisielanach. Razem z mło-
dzieżą systematycznie uczestniczył w Ogólnopolskich Młodzieżowych Turnie-
jach Turystyczno-Krajoznawczych. Był to okres, w którym nie zajmował się 
poezją. W 1990 roku rozpoczął cykl wędrownych, trzytygodniowych kursów, 
po ukończeniu których zdobył uprawnienia przodownika kwalifikowanych 
wycieczek górskich. W 1994 roku podczas Wędrownego Kursu dla Nauczycieli 
Kandydatów na Przodowników Turystyki Górskiej w Beskidach Wschodnich 
poznał dwie młode dziewczyny: Sławkę i Krzysię z Wrześni – wesołe, pięknie 
śpiewające dusze towarzystwa. Znajomość z nimi przerodziła się w przyjaźń, 
wspólne wyprawy, spotkania, imprezy, wizyty we Wrześni i Siedlcach. W 1995 
roku zrezygnował z pracy w Domu Dziecka na rzecz nauczania w Zespole Szkół 
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nr 5 w Siedlcach (popularnej „Budowlance”), gdzie przez 15 lat wykładał hi-
storię, wiedzę o społeczeństwie, wiedzę o kulturze i przysposobienie obronne. 
W 2010 roku przeszedł na wcześniejszą emeryturę. Na emeryturze przez jakiś 
czas pracował jeszcze w szkole w niepełnym wymiarze godzin i kontynuował 
działalność w Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym. Rozpoczął 
też pracę w Stowarzyszeniu Abstynenckim „Styl Życia” w Siedlcach, gdzie do 
dziś pełni dyżury w telefonie zaufania. 

W 2011 roku podczas pobytu na warsztatach DDA i pod wpływem panującej 
na nich atmosfery obudziła się w nim ponownie dusza poety. W 2012 roku 
trafił do Siedleckiej Grupy Literackiej „Witraż”. Odtąd bierze udział w różno-
rodnych przedsięwzięciach i rozmaitych konkursach literackich otrzymując 
liczne nagrody i wyróżnienia. Wiersze publikuje w wydawanych przez „Wi-
traż” almanachach. Jego twórczością zainteresowała się Sławomira Czarnecka 
– dyrektor Zespołu Szkół w Nowym Folwarku, która zaprosiła go do Wrze-
śni na Poranek Poetycki, gdzie prezentował swoje wiersze razem z Wiesławą 
Kwinto–Koczan poetką z Torunia w Cafe Balu, a następnie na Święcie Teatru 
na Prowincji w 2017 roku. Obecnie przygotowuje się do wydania pierwszego 
własnego tomiku wierszy.

Kilka jego wierszy:

W głowie

Ostatnio w mojej głowie
Kłębią się czarne myśli
Wzburzone nie chcą się godzić z losem
Jego przemijaniem i nieuchronnością
Może głupie dlaczego za co
Kiedy jak dokąd
Chcą wszystko widzieć przewidzieć
Nie chcą mi dać spokoju i zgody
Na niemyślenie

Siedlce 19 VIII 2014 r.
Skończony 11 V 2016 r.

Niekochani

Niekochani czekają na miłość
Po omacku szukają jej błądząc
W ciemnym lesie życia
Rozbijając swoje głowy o twarde pnie odrzucenia
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Potykając się o korzenie pomyłek i zdrad
W szkole życia nie przerabiali
Wiedzy o kochaniu
W swoich ciemnych domach
Nauczyli się trwać nie czuć
Nie wierzyć nikomu
O nic nie pytać niczego nie mówić
Niekochani nauczyli się służyć
Aby zasłużyć
Bo w życiu na nic nie zasłużyli
Niekochani potrafią wszystko
Poza tym, że nie potrafią kochać
Nawet tych, których kochają.

22 III 2016 r.

Ciemnowiersz

W ciemnościach ciemni ociemniały
Zaćmionych myśli złowieszczą goryczą
Ciemności snów próbując rozciemnić
Latarką pamięci
Na klisze łapiąc cienie
Pociemniałe ze zgrozy
Bo wyblakłe ze wspomnień
Zaćmę wzruszeń chcę zerwać
Z nieba odgwieżdżonego
By na nowo całować 
Twoje usta o smaku gorącego piołunu
W ciemnej sieni przyćmionej
Zaćmieniem rozumu

7 I 2016 r.
Poprawiony 3 IV 2016 r.

Wiersz pisany pod presją

Bezmyślnie myśląc o niczym
Schowałem się nie czując powołania
Za drewnianą skrzynię lęku
W której czas zatrzasnął moją młodość
Przycinając mi z premedytacją palce
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Gdy chciałem zachować dla siebie
Chociaż jeden ząb mądrości
Wzburzony i obolały próbowałem rozbić wieko skrzyni
Ale sił mi już nie stało
Zamknąłem więc myśli
Otworzyłem oczy
I wróciłem do niespodziewanej
Nierzeczywistej teraźniejszości
Trzeciego wieku

Luty, 2016 r.

Nad głową

Nad moją głową płyną kłębiące się chmury
Płyną niezmienne w swym przepływaniu
O zmiennych nieustannie kształtach
Płyną milczące zapatrzone w dal
Zasłuchane w swe przepływanie
Nic mądrego nie mając do powiedzenia
Gadanie głupot pozostawiają ludziom
Wiedzącym, że wszystko już wiedzą
Pięknie groźne budzące zachwyt lub trwogę
Płyną pokornie pogodzone
Ze swoim nieodgadnionym losem
W dal ku przeznaczeniu

Sierpień, 2014 r. 

Eugenia Dolata

Rodowita wrześnianka, urodziła się w 1949 
roku. W 1973 roku ukończyła Wydział Elek-
tryczny na Politechnice Poznańskiej. W 1974 
roku rozpoczęła pracę w Zespole Szkół Zawo-
dowych (obecnie Zespół Szkół Politechnicz-
nych) we Wrześni jako nauczycielka przed-
miotów zawodowych. Na emeryturę przeszła 
w 2008 roku. Od tego czasu jest słuchaczką 
Wrzesińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wie-
ku. Jej hobby to podróże, fotografowanie oraz 
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pisanie rymowanych opowieści. Brała udział w projektach i wystawach foto-
graficznych. Wygrała dwa konkursy fotograficzne: „Wrześnian Obrazy Wła-
sne – Fotograficzna Września 2009” oraz „Najciekawszy widok z okna powia-
tu wrzesińskiego 2014”. Jej zdjęcia znajdują się w albumach wydanych przez 
Wrzesiński Uniwersytet Trzeciego Wieku: na przykład: Kościoły drewniane 
Ziemi Wrzesińskiej, Mieszczańskie domy Wrześni i Miłosławia i innych. Pisać 
zaczęła w 2015 roku i temu zajęciu poświęca coraz więcej czasu. Rymowa-
ne opowieści jej autorstwa obejmują opisy miejsc i ludzi w formie osobistych 
wspomnień z lat dziecięcych, młodości oraz z czasów obecnych. Przebija 
w nich dowcip, radość życia i sympatia do ludzi i wydarzeń. Pisząc, ożywia 
niepowtarzalne klimaty, które minęły bezpowrotnie, a we wspomnieniach są 
bardzo chętnie przywoływane. Napisała ponad 50 rymowanych opowieści. 
W 2017 roku wydała tomik zatytułowany Wrzesińskich wspomnień czar…

Teatr „Fakt”… a to było tak…

Tylko osoba z niezwykłą wyobraźnią potrafi zinterpretować, że słowa Szekspi-
ra „Cały świat to scena” można w życiu codziennym realizować. Jest to kwe-
stia przekonująca i zapadająca w pamięć człowieka, któremu się chce, który 
potrafi i na przeszkody nie narzeka. Czy w czasach, gdy młodzież „bez reszty” 
przesiąknięta jest komputeryzacją, można zafascynować ją sztuką, insceniza-
cją czy teatralizacją? Otóż tak! grupa uczniów w szkole w Nowym Folwarku 
przejawia zainteresowanie, ciekawi ich scena, spektakl, dialogi oraz piękne re-
cytowanie.

Zespół entuzjastów teatru wokół swego przewodnika się kompletuje i teatr 
„Fakt” w 2002 r. w Gimnazjum w Nowym Folwarku do życia powołuje. Opie-
kunem jest pani Sławomira Czarnecka, kobieta o niezwykłej osobowości, 
u boku której młodzi pokonują przekonania „zła”, „nie warto” czy „bylejako-
ści”. Młodzież skupiona w teatrze sama zajmuje się widowiska adaptacją, pro-
jektowaniem kostiumów, dekoracją czy charakteryzacją. Zespołowo decydują, 
kto ma być dziś suflerem, aktorem, kto inspicjentem, a kto dźwięku i światła 
operatorem. Pani Sławomira Czarnecka bacznie swych podopiecznych obser-
wuje, w razie potrzeby podpowiada, doradza i decyzje uczniowskie respektu-
je. Aktorzy z wielkim zaangażowanie w teatrze pracują, biorą udział w festi-
walach, przeglądach oraz cykliczne imprezy organizują. Na wiosnę „Święto 
Teatru na Prowincji” z Przeglądem Twórczości Teatralnej „Maska” jest po-
wiązane, na które to wydarzenie zespoły teatralne z całej Polski są zapraszane. 
Na jesieni w „Popołudniu z Teatrem” teatr najnowsze dokonania prezentuje, 
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chlubi się dorobkiem i swą twórczość promuje. W 2003 r. nastąpiło wielkie 
wydarzenie, Teatr „Fakt” debiutuje spektaklem Dziady według Mickiewicza 
na scenie. Aktorzy imię szkoły rozsławiają w środowisku lokalnym i powia-
towym, wojewódzkim, ogólnopolskim a także międzynarodowym. Z czasem 
teatr repertuar coraz trudniejszy wybiera, przez Antygonę, Damy i huzary, 
Zemstę do Skąpca według Moliera. Pod okiem pani Elżbiety Górczyńskiej 
– instruktora teatralnego, oraz reżysera i aktora pana Andrzeja Malickiego, 
młodzież tajniki teatru amatorskiego poznaje, skrzydła swe rozwija i grupą 
rozpoznawalną się staje. Teatr uświetnia uroczystości patriotyczne, imprezy, 
wszelakie rocznice, przygotowując tematyczne spektakle i wieczornice. Śro-
dowisko wiejskie i miejskie ze sobą integruje, a za te oddziaływania, najwyższą 
notę otrzymuje. Podczas jarmarku bożonarodzeniowego, aktorzy wychodzą 
na ulicę jako anioły z przesłaniem, schodzą z drabiny, wtapiają się w tłum z ży-
czeniami i kolęd śpiewaniem. Było to widowisko z pogranicza teatru ruchu 
i teatru ulicznego, co wprawiło w podziw i zaskoczenie mieszkańca niejedne-
go. Uczniowie – aktorzy ze swymi sztukami w Polskę wyjeżdżają, z większymi 
doświadczeniami, wyróżnieniami i nagrodami wracają.

Na jubileuszach teatru absolwenci-aktorzy chętnie się spotykają, już jako do-
rośli, dumni ze swych dokonań, dawne dzieje wspominają. Teatr „Fakt” jest 
w społeczność wrzesińską tak wrośnięty, że nie ma mowy, aby kiedyś był „za-
mknięty”. Poprzez teatr do serc i umysłów młodych takie wartości trafiają, że 
na żadne pieniądze przeliczyć się nie dają.

Składamy serdeczne podziękowania pani dyrektor Sławomirze Czarneckiej za 
wieloletnią opiekę nad teatrem „Fakt”.

Dziękujemy za Jej zaangażowanie, za cierpliwość, za pomysły teatralne, które 
dowodzą, że Jej powiązania ze sztuką są niepodważalne.

Opiekunom teatru życzymy siły i wytrwałości, zaś aktorom świetnej formy 
artystycznej i popularności.

Eugenia Dolata
Maj, 2017 

Do tego wiersza muzykę skomponował Grzegorz Adamski – nauczyciel muzyki 
ze szkoły w Nowym Folwarku. Utwór został zaprezentowany podczas Koncertu 
Jubileuszowego „Nic się przecież nie kończy” z okazji 15–lecia Święta Teatru na 
Prowincji w 2018 roku we Wrzesińskim Ośrodku Kultury. Zaśpiewała go wraz 
z Grzegorzem Adamskim Paula Izydorek, była aktorka teatru Fakt, absolwentka 
szkoły w Nowym Folwarku, a obecnie pracująca tam nauczycielka.
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Sabina Liberkowska
Urodziła się i zamieszkała w Psarach Pol-
skich. Matka trzech córek, szczęśliwa bab-
cia pięciorga wnucząt i dwojga prawnu-
cząt. Zawodowo była związana z Psarami, 
jako kierownik Klubu Rolnika. Posiada 
wykształcenie rolnicze i roczny kurs „Pra-
ca z dziećmi i młodzieżą”. Ważne miejsce 
w jej życiu zajmuje działalność społecz-
na. 17 lat pracowała w Radzie Rodziców 
w miejscowej szkole podstawowej. 38 lat 
była przewodniczącą Koła Gospodyń i wi-
ceprezesem do spraw kobiet w Gminnych Związkach Kółek Rolniczych. 6 lat 
była sołtysem Psar, a od 10 lat jest członkiem i wiceprezesem Stowarzyszenia 
Kobiet Gminy Września „WRZOSKI”. Pisze wiersze.

Impulsem do pisania poezji i pamiętnika „Uchwycone chwile” była osobista 
tragedia. Lubi spacery, jazdę na rowerze, surfowanie po internecie. Kocha 
przyrodę i zwierzęta. Jej pasją jest czytanie i malarstwo – akryl, olej, grafika. 
Czuje się spełniona, ale z pewnym niedosytem...

Ile jest we mnie

Tyle dekalogów, przykazań
Głową ktoś kiwał, słowem przyganiał
Pilnował
By z drogi nie zboczyć wskazanej
Że nie wiem
Ile jest we mnie
Jeszcze mnie samej

Ja śpiewam

Ja nie płaczę
Ja głośno śpiewam
To tylko wiersz się łzami zalewa
To tylko wiersze cichutko płaczą
A łzy osusza im papier.
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Nieporozumienie

Rozum mi mówi
Ze wszystko rozumiem
Rozum mi mówi
Że tak musi być
A tylko serce
To głupie serce
Nic nie rozumie. 

Los…

Los wybrał i zostawił mnie
Dlaczego ja
Dostałam ten podarek
Z którym nie wiem co zrobić
Zapakuję w kolorowy papier
I przechowam
Na lepsze dni. 

Gdzie…

Gdzie ciebie odgadnę
W pamięci zapachu Twoich włosów
W pamięci odczucia miękkiego dotyku
We wnętrzu naszej szafy
W pamiątkowej fotografii.
W piosenkach wyśpiewanych
W przetańczonych melodiach
W konwaliowych polanach
W lasach czeremchowych.

C. Pisarze
Kalina Jerzykowska
Jest absolwentką Wydziału Filologii Polskiej 
Uniwersytetu Łódzkiego. Po studiach krótko 
pracowała w szkole oraz w Łódzkim Domu 
Kultury, później w łódzkim radiu, w redakcji 
rozrywki, współtworząc popularny niegdyś 
„Program z dywanikiem” oraz współpracując 
z redakcją rozrywki III Programu Polskiego 
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Radia. Okres przymusowego bezrobocia w stanie wojennym wypełniła pra-
cą autorską – była współautorką lalkowego kabaretu dla dorosłych „Myślęta” 
oraz iluzjonistycznej rewii „Arsene Lupin”. Pod koniec lat 80. była dyrektorem 
artystycznym Estrady Łódzkiej. W roku 1990 wróciła do radia, a w 1991 pod-
jęła pracę w łódzkim dodatku „Gazety Wyborczej” jako sekretarz redakcji. 

Od dawna pisała dla dzieci – były to piosenki dla popularnych zespołów 
„Krajki” i „Pędziwiatry”. Napisała dla nich kilkadziesiąt utworów, którymi 
dzieci z „Pędziwiatrów” zdobywały liczne nagrody na krajowych i zagranicz-
nych festiwalach. Ukoronowaniem tej współpracy był zrealizowany kilka lat 
temu i grywany do dzisiaj musical „Flakonik Apolonii”.

D. Zespoły muzyczne

Małżeństwo z Rozsądku to jedna z ciekawszych formacji młodszego poko-
lenia artystów z kręgu tzw. Krainy Łagodności. Brzmienie zespołu opiera się 
przede wszystkim na umiejętnym łączeniu liryzmu z ciekawą i dynamiczną 
aranżacją, co w efekcie daje interesujący mariaż muzyki z tekstem, odbiega-
jący od stereotypowego pojmowania piosenki poetyckiej jako nostalgicznej 
i przeintelektualizowanej próby rozważań egzystencjalnych. Niemniej jednak 
w swoich tekstach od tematów ważnych nie uciekają, bo jak na małżeństwo 
przystało większość piosenek traktuje o miłości, ale już nie tej młodzieńczej, 

Małżeństwo z Rozsądku
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naiwnej, pierwszej, lecz nieco dojrzalszej, nieraz pełnej rozczarowań i bólu, 
acz zawsze prawdziwej. W warstwie literackiej grupa czerpie zarówno z kla-
syki literatury współczesnej, śpiewając do tekstów Leopolda Staffa, Bolesława 
Leśmiana czy Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, jak i z twórczości przyja-
ciół poetów – Mirosława Ostrycharza, Arkadiusz Kobusa, a także Wiesławy 
Kwinto-Koczan.

Poszukując własnej tożsamości muzycznej i miej-
sca na rynku fonograficznym zespół w 1998 r. 
nagrał swoją debiutancką płytę pt. U źródeł tę-
sknot, która została bardzo ciepło przyjęta przez 
miłośników piosenki poetyckiej.

W grudniu 2001 r. ukazał się drugi album grupy 
Wszystkie inne strony. Kompozycje zawarte na 
tej płycie odzwierciedlają różnorodność świata 
poezji, z jednej strony pełnego zadumy i refleksji, 
z drugiej – wigoru, energii i humoru. Klimatom 
wierszy podporządkowano aranżacje muzyczne, 
co w efekcie dało dużą zmienność nastrojową 
poszczególnych utworów.

W październiku 2005 premierę miał trzeci krążek grupy pt. Hotelik spóźnio-
nych miłości, na którym znalazło się 14 nowych kompozycji.

Podobnie jak w przypadku poprzedniej płyty, utwory charakteryzują się dużą 
kulturą muzyczną wykonawców i dbałość o ciekawą aranżację.

W 2008 roku z okazji swoich 15. urodzin zespół nagrał w koncertowym Stu-
dio Radia Gdańsk nowy album Labirynt wspomnień, na którym znalazło się 
wiele piosenek premierowych, zaskakujących słuchaczy nowym brzmieniem 
formacji.
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Instrumentarium Małżeństwa z Rozsądku wzbogacone bowiem zostało o trąb-
kę. Nowe piosenki oraz ciekawe aranżacje starszych utworów ukazują dojrza-
łość muzyków, zarówno jeśli idzie o kompozycje jak i samo wykonanie. Pio-
senki prezentowane na krążku stanowią jak zawsze swoisty mariaż dynamiki 
i łagodności. W warstwie literackiej zespół pozostał wierny tekstom pełnym 
liryzmu i refleksji, traktującym głównie – jak na małżeństwo przystało – o miło-
ści, autorstwa Wiesławy Kwinto-Koczan, Mirosława Ostrycharza i Arkadiusza 
Kobusa. W 2015 roku Małżeństwo z Rozsądku wydało piąty w swojej karierze 
studyjny krążek Tropy wiodą na manowce nakładem wydawnictwa Dalmafon.

Najnowsza propozycja zespołu jest bardzo współczesna. Piosenki są znakomi-
cie opracowane, bogato zaaranżowane i świetnie zagrane. Nie bez znaczenia 
pozostaje jakość dźwięku, o którą muzycy zadbali do tego stopnia, że ostatecz-
ny szlif został nadany w Londynie w Studiu Abbey Road. Nie trzeba tłuma-
czyć co oznacza ta nazwa dla świata muzyki pop. Tak, właśnie pop, bowiem 
Małżeństwo z Rozsądku nie stroni od linii melodycznych łatwo wpadających 
w ucho czy wręcz prowokujących do ruchów paratanecznych. Kompozycje 
Roberta Leonharda brzmią przebojowo i mogą być grane w każdym radiu 
i w porze największej słuchalności. Potrzeba mocniejszych środków wyrazu 
nie zakłóca jednak znaczenia słów, które nadal są kluczowe. Większość piose-
nek napisana została do tekstów Wiesławy Kwinto-Koczan – refleksyjnych, ale 
na szczęście nieprzytłaczających.

Nagrania zespołu znalazły się także na 
płytach składankowych, m.in. Poma-
rańcza (Pomaton EMI), Między ciszą 
a ciszą (Magnetic Records).

Małżeństwo z Rozsądku z powodze- 
niem koncertuje od ponad 20 lat w ca- 
łym kraju oraz za granicą (Niemcy, 
Francja, Węgry).

Zespół tworzą:

• Piotr Denisiewicz – akordeon, chórki
• Adam Kalus – gitary, chórki
• Andrzej Kalus – gitara basowa
• Robert Leonhard – gitara, śpiew, harmonijka ustna
• Andrzej Schneider – perkusja, instrumenty perkusyjne
• Jarosław Spałek – trąbka, flugelhorn
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Więcej o członkach zespołu

Piotr Denisiewicz
Akordeonista, związany z zespołem 
od początku istnienia.

Gry na akordeonie uczył się w Ognisku 
Muzycznym w Pyskowicach. Fascynu-
je go muzyka organowa – ukończył 
Studium Muzyki Kościelnej w Opolu.

Absolwent administracji na Uniwersy-
tecie Wrocławskim. Pasjonat teatru – 
jest fanem Teatru Rozrywki w Chorzo-
wie. Ma duszę romantyka – lubi piękne 
miejsca i widoki. Ceni ciszę i spokój. 
ŚWIĘTY SPOKÓJ!

Jarosław Spałek
Trębacz, aranżer i kompozytor.

Jako muzyk sesyjny nagrał sto płyt z wie-
loma artystami polskiej estrady, (Kata-
rzyna Nosowska, Stanisław Soyka, Ewa 
Bem, Justyna Steczkowska, Zbigniew 
Wodecki, Andrzej Rybiński, Tadeusz 
Woźniak, Bohdan Łazuka, Ryszard 
Rynkowski, Andrzej Krzywy i wielu in-
nych) także z Krainy Łagodności (np. 
Marek Andrzejewski i Grupa Niesfor-
nych). Grał w najlepszych orkiestrach 
rozrywkowych w Polsce: Aleks Band, Kukla Band, Tarkowski Orchestra, Jose 
Torres Y Salsa Tropical. W reaktywowanej niedawno Milian Orkiestra jest 
solistą także jako wokalista. Przez wiele lat wchodził w skład orkiestry nie-
istniejącego już niestety Gliwickiego Teatru Muzycznego, mającego w swo-
im repertuarze opery, operetki i broadwayowskie musicale. Z Małżeństwem 
z Rozsądku związany od płyty Hotelik spóźnionych miłości. Dodaje brzmieniu 
zespołu jazzowego zacięcia, grając na trąbce i flugelhornie. 
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Robert Leonhard
Wokalista, gitarzysta, kompozytor, 
aranżer.

Jako ostoja prawdziwego życiowego roz-
sądku przyjął rolę organizatora, koordy-
natora i inspiratora wszelkiej muzycznej 
i poetyckiej działalności bliskiego oto-
czenia, czyli po prostu – lider Małżeń-
stwa z Rozsądku.

Jest muzykiem samoukiem, co komplet-
nie nie ogranicza jego kompozycyjnych 
pomysłów, co mogłaby skomplikować 
wiedza zdobyta na Akademii Muzycznej. Wykształcenie zdobyte na Uniwer-
sytecie Wrocławskim (Wydział Filologiczny) umożliwiło znajdywanie inspi-
racji w wielkiej spuściźnie poetyckiej polskiej klasyki literackiej, co pozwoliło 
mu poznać, dla odmiany, żyjących utalentowanych polskich poetów: Wiesła-
wę Kwinto-Koczan, Arka Kobusa i Mirosława Ostrycharza. Dzięki temu obok 
wierszy klasyków (Bolesław Leśmian, Leopold Staff i Maria Pawlikowska–Ja-
snorzewska), do twórczości zespołu przeszczepił wiersze żyjących wybitnych 
poetów.

Żeby życie było najkompletniej rozsądne, pracuje jako projektant i grafik Le-
onArtStudio, zapewniając graficzną oprawę wszystkim projektom Akademii 
Muzycznej we Wrocławiu, wielu projektom Narodowego Forum Muzyki oraz 
licznym wrocławskim wydarzeniom muzycznym, takim jak koncerty, festiwa-
le i spektakle muzyczne.

Andrzej Kalus
Basista
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Andrzej Schneider
Perkusista

Chorzowianin. Absolwent Akademii Mu-
zycznej w Krakowie na Wydziale Pedago-
giki Instrumentalnej. Od 20 lat związany 
z Państwową Szkołą Muzyczną I i II stop-
nia im. Grzegorza Fitelberga w Chorzowie 
jako nauczyciel gry na perkusji. Najwięcej 
radości przynosi mu praca z dziećmi klas 
I–III, które wprowadza w świat muzyki 
i dźwięków. Przez 18 lat pracował jako 
muzyk orkiestrowy w Gliwickim Teatrze 
Muzycznym. Brał udział w wielu wyjątkowych wydarzeniach i spektaklach mu-
zycznych, m.in. Carmen (dvd), Tarzan (musical z muzyką Philla Collinsa), Hair, 
High School Musical, 42 Street, Hello Dolly, czy Rodzina Addamsów.

Aktualnie z wielkim zaangażowaniem edukuje muzycznie dzieci najmłodsze 
(w wieku 0–6 lat). Wraz z zespołem „ViolinDi” współtworzy koncerty według 
teorii uczenia się muzyki E.E. Gordona, które przez swoją różnorodność mu-
zyczną wspaniale rozwijają muzykalność najmłodszych, a rodzicom i wyko-
nawcom dają wiele radości i satysfakcji. 

Stale i z powodzeniem koncertuje z zespołem poezji śpiewanej Małżeństwo 
z Rozsądku oraz zespołem muzyki chrześcijańskiej „J.E.G.O.Band”. Regular-
nie współpracuje także z Filharmonią Śląską w Katowicach i Teatrem Rozryw-
ki w Chorzowie.

Adam Kalus
Gitarzysta, założyciel kultowego 
zespołu Małżeństwo z Rozsądku.

Absolwent Politechniki Śląskiej z tytu-
łem magistra inżyniera automatyki i ro-
botyki Wydziału Mechaniczno-Techno-
logicznego. Prowadzi podwójne życie 
– to zarobkowe związane z przemysłem 
samochodowym, oraz to piękniejsze – 
związane z działalnością muzyczną. Gi-
tarowy samouk. Leworęczny, choć gra 
na gitarach przystosowanych dla osób 
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praworęcznych. Z zamiłowania muzykant, choć bez szczególnej wzajemności. 
Autor muzyki kilku piosenek, aranżer i producent wszystkich płyt zespołu Mał-
żeństwo z Rozsądku. Pasjonat realizacji i inżynierii dźwięku. Spędził pół roku 
nad przygotowaniem do miksu i obróbką materiału muzycznego znajdującego 
się na ostatniej płycie zespołu – tej najlepszej.

Koncert w 2016 roku we Wrzesińskim Ośrodku Kultury
Do tego koncertu przygotowywaliśmy się z wyjątkową starannością. Kiedy 
zostały pokonane wszystkie bariery związane z ustaleniem terminu przyby-
cia zespołu do Wrześni rozpoczęła się mrówcza praca nad opracowaniem re-
pertuaru. Przy tej okazji pojawiła się myśl, by kilka piosenek wraz z zespołem 
zaśpiewali przedstawiciele samorządu terytorialnego, nauczyciele i uczniowie. 
Wybrano piosenki. Zaczęły się systematyczne próby, które prowadził Grzegorz 
Adamski – nauczyciel muzyki z Zespołu Szkół w Nowym Folwarku. W dniu 
koncertu sala widowiskowa Wrzesińskiego Ośrodka Kultury zmieniła swój wy-
gląd nie do poznania. Dzięki organizatorom Święta Teatru pojawiły się w niej 
stoliki nakryte białymi obrusami, latarenki z zapalonymi świecami, śpiewniki 
z tekstami, które wykonywał zespół, a na scenie wiosenne kwiaty i młode pędy 
zbóż. Taka sceneria znakomicie współgrała z tematyką koncertu – poetyckie 
strofy wraz z muzyką idealnie wpisywały się w wytworzony klimat – cudne 
dźwięki otulały swym ciepłem słuchaczy. W trakcie koncertu wraz z zespołem 
piosenkę „Zawrócić” zaśpiewała Sławomira Czarnecka i Krzysztofa Przybyl-
ska, chór dziecięcy z Zespołu Szkół w Nowym Folwarku utwór „Staruszek ze-
gar”, a pracownicy samorządu terytorialnego i nauczyciele wraz z licznie zgro-
madzoną publicznością znany wiersz Bolesława Leśmiana „Już czas”.

Informacje o zespole przygotowane przez organizatorów
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Wraz z Małżeństwem z Rozsądku śpiewa chór z Zespołu Szkół w Nowym Folwarku

Na scenie Wrzesińskiego Ośrodka Kultury. Stoją od lewej: Adam Kalus, Robert Leon-
hard, Piotr Denisiewicz
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Członkowie zespołu, organizatorzy Święta Teatru i goście na wspólnej fotografii. Stoją 
od lewej: Alina Maciejewska, Sławomira Czarnecka, Marzena Tabaczyńska, Angelika 
Osiewicz, Julianna Hauke, Adam Kalus, Piotr Denisiewicz, Krzysztofa Przybylska, Wal-
demar Grzegorek, Robert Leonhard, Mateusz Maniak, Karol Nowak, Alicja Fojt, Andrzej 
Kalus. W pierwszym rzędzie od lewej: Jarosław Spałek, Elżbieta Górczyńska.

Ukłony, oklaski, podziękowania. Od lewej: Adam Kalus, Piotr Denisiewicz, Mateusz Ma-
niak, Robert Leonhard, Jarosław Spałek, Andrzej Kalus.
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Koncert w 2017 roku w Country Clubie w Nowym Folwarku

Zorganizowanie koncertu z udziałem Małżeństwa z Rozsądku w 2017 roku 
było wielką przyjemnością, ponieważ wspólne doświadczenia z roku ubiegłe-
go spowodowały, że organizatorzy zaprzyjaźnili się z zespołem na dobre. Tym 
razem „Małżonkowie” zostali zaproszeni do Country Clubu w Nowym Fol-
warku. Koncert poprzedziły: dyskusja koncertowa na temat powstania i nazwy 
zespołu oraz źródeł twórczych inspiracji, w której brała udział także udział 
Wiesława Kwinto-Koczan Wuka, autorka tekstów oraz prezentacja teatralna 
„Słowem świat malowany” oparta na twórczości Wuki wyreżyserowana przez 
Elżbietę Górczyńską, a wykonana przez pracowników samorządowych, oświa-
ty, duchowieństwa i prezesów fundacji. Koncert był jedynym w swoim rodza-
ju wielkim, barwnym widowiskiem, do którego włączył się Klub Miłośników 
Tańca Towarzyskiego z Wrześni pod kierownictwem Ryszarda Zjeżdżałki 
(układ taneczny do utworu „Miłość zmysłowa”), chór Camerata z Wrześni 
pod dyrekcją Domiceli Cierpiszewskiej (wspólny śpiew piosenki „Aniołowie 
kochania”) i młodzieżowa grupa taneczna z Zespołu Szkół w Nowym Folwar-
ku pod opieką Natalii Grześkowiak (ekscytujący taniec do utworu „Zawró-
cić”) oraz zupełnie spontanicznie wicestarosta wrzesiński Waldemar Grzego-
rek (zaśpiewał z zespołem piosenkę „Tabliczka mnożenia”). Gorąca atmosfera 
panująca podczas koncertu całkowicie porwała publiczność, która śpiewała, 
tańczyła i doskonale się bawiła, czemu sprzyjał z pewnością brak wyraźnego 
podziału na scenę i widownię. Wszystkim obecnym w Country Clubie udzie-

Małżeństwo z Rozsądku w Country Clubie w Nowym Folwarku
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liła się pozytywna energia mająca swe źródło w pieśni, a koncert przerodził 
się we wspólne przeżywanie, muzykowanie i zakorzenił się trwale w naszych 
sercach i pamięci.

Wraz z chórem „Camerata” z Wrześni

Członkowie zespołu i organizatorzy Święta Teatru. Stoją od lewej: An-
drzej Kalus, Angelika Osiewicz, Adam Kalus, Julianna Hauke, Wiesława 
Kwinto-Koczan, Waldemar Grzegorek, Robert Leonard, Mateusz Maniak, 
Sławomira Czarnecka, Piotr Denisiewicz, Alina Maciejewska



106 3. Goście specjalni Święta Teatru na Prowincji

Wywiad z Robertem Leonhardem – liderem zespołu w gazecie „Radio Września”
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Koncert w 2018 roku we Wrzesińskim Ośrodku Kultury

W 2018 roku Święto Teatru na Prowincji odbyło się po raz piętnasty. Z tej 
okazji zaplanowano Koncert Jubileuszowy „Nic się przecież nie kończy”, na 
którym nie mogło zabraknąć zaprzyjaźnionego z organizatorami imprezy 
Małżeństwa z Rozsądku. Zespół z radością przyjął zaproszenie i przychylił się 
do wszystkich propozycji programowych (prowadzenie dla dzieci i młodzieży 
warsztatów muzycznych i udział w koncercie). Z powodu ciężkiej choroby li-
dera zespołu Roberta Leonharda zespół przyjechał do Wrześni w okrojonym 
składzie (Andrzej Kalus, Piotr Denisiewicz, Adam Kalus). Niemniej jednak 
fantastycznie poradził sobie z realizacją wcześniejszych ustaleń – z wielką 
swobodą i profesjonalizmem przeprowadził warsztaty wokalne i instrumen-
talne (dzieci i młodzież z Nowego Folwarku i Wrześni z pomocą Grzegorza 
Adamskiego nauczyciela muzyki wspólnie grała i śpiewała utwory Małżeń-
stwa z Rozsądku, a członkowie zespołu udzielali fachowych rad i wskazówek). 
Mimo że Robert Leonhard nie mógł przyjechać do Wrześni, dzięki łączom 
internetowym i transmisji na żywo (nieoceniona pomoc Piotra Denisiewi-
cza i Adama Kalusa) mógł uczestniczyć we wszystkim, co się we Wrzesiń-
skim Ośrodku Kultury działo. Tegoroczny Koncert Jubileuszowy był bardzo 
wzruszający z wielu powodów: stanowił okazję do podsumowania wszyst-
kich twórczych działań na przestrzeni piętnastu lat, które oscylowały wokół 
teatru, powspominania razem przeżytych pięknych chwil, podziękowania 
wszystkim przyjaciołom i sympatykom teatru za zaangażowanie, jak i pozwo-
lił wybrzmieć pięknym słowom i muzyce Małżeństwa z Rozsądku zaśpiewa-
nym i zagranym na scenie razem – przez członków zespołu, dzieci i młodzież 
z Nowego Folwarku i Wrześni (zespół Fuhrberger), chór Camerata z Wrześni, 
samorządowców, oświatowców, przedstawicieli duchowieństwa oraz preze-
sów fundacji. Podczas trwania koncertu we Wrzesińskim Ośrodku Kultury 
wytworzyła się szczególna więź między wykonawcami a publicznością oraz 
pozytywna energia, która została przekazana Robertowi Leonhardowi z ży-
czeniami jak najszybszego powrotu do zdrowia. W koncercie uczestniczyła po 
raz kolejny autorka tekstów zespołu Wiesława Kwinto-Koczan.
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Członkowie zespołu przekazują informację o chorobie lidera. Stoją od lewej Adam Kalus, 
Piotr Denisiewicz, Andrzej Kalus

Lider zespołu Robert Leonhard
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Małżeństwo z Rozsądku i wrzesiński zespół Fuhrberger

Po koncercie. Stoją od lewej: Andrzej Kalus, Adam Kalus, Wiesława Kwinto-Koczan, 
Piotr Denisiewicz, Sławomira Czarnecka.
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Warsztaty muzyczne we Wrzesińskim Ośrodku Kultury – relacja bezpośrednia

Robert Leonhard z gazetą „Wiadomości Wrzesińskie”
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Wrzesiński Ośrodek Kultury – warsztaty muzyczne. Stoją od lewej: Piotr Denisiewicz, 
Andrzej Kalus, Adam Kalus i zespół wokalny ze szkoły w Nowym Folwarku
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Śpiewnik wydany w 2016 r.

Drogi miłośniku poezji śpiewanej,

gdy usłyszałam po raz pierwszy brzmienie zespołu Małżeństwo z Rozsądku, 
urzekła mnie harmonia dźwięków oraz niebanalne, aczkolwiek porażające 
uniwersalnością teksty. Dlatego gdy nadarzyły się sprzyjające okoliczności, 
bez wahania zdecydowałam, że to właśnie Oni uświetnią swą obecnością ko-
lejną edycję Święta Teatru na Prowincji.

Jednym z założeń tego ogólnopolskiego projektu oprócz przybliżenia twór-
czości Małżeństwa z Rozsądku było zaistnienie na scenie podczas koncer-
tu, który odbył się 21 maja 2016 roku we Wrzesińskim Ośrodku Kultury, 
uczniów, nauczycieli, przedstawicieli samorządu terytorialnego, ducho-
wieństwa, lokalnych fundacji oraz dyrektorów szkół. Pięknie wybrzmiały 
zaśpiewane wspólnie z zespołem utwory: Staruszek zegar, Zawrócić oraz Już 
czas, które wykonali: Karol Nowak – wiceburmistrz Miasta i Gminy Wrze-
śnia, Waldemar Grześkowiak – przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, 
Waldemar Grzegorek – wicestarosta wrzesiński, ksiądz kanonik Czesław 
Kroll – proboszcz parafii pw. Św. Krzyża, Aldona Perkiewicz – wiceprezes 
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Fundacji im. Dzieci Wrzesińskich, Alina Maciejewska – wicedyrektor Ze-
społu Szkół w Nowym Folwarku, Krzysztofa Przybylska, Alicja Fojt, Elżbieta 
Gorczyńska – nauczycielki z gminy Września, Sławomira Czarnecka – dy-
rektor Zespołu Szkół w Nowym Folwarku oraz chór uczniowski z Zespołu 
Szkół w Nowym Folwarku.

Dyrektor Zespołu Szkół 
w Nowym Folwarku w imieniu Rady 

Programowo-Artystycznej Święta 
Teatru na Prowincji oraz Fundacji 

Dzieci Wrzesińskich

Nowy Folwark, 21 maja 2016 

Wybrane ze śpiewnika te najładniejsze…

Dawać
sł.: Wiesława Kwinto-Koczan, muz.: Robert Leonhard

Swoim stopom prostą drogę 
Dłoniom dotyk twoich dłoni 
chciałbym dać 
Oczom jasny nieba błękit 
Sercu tętent krwi na skroni, 
chciałbym dać

Dawać myślom chwile wspomnień 
Dobry wybór dróg rozstajom
Zapomnienie kiedy trzeba 
Rzewność strunom co nam grają.

Bukom słowo „pochwalony” 
Niski pokłon drzwiom cerkiewnym 
chciałbym dać
Ptakom wiatr szumiący w skrzydłach 
Dali odgłos dzwonu śpiewny, 
chciałbym dać

Ziemi ciszę przedwieczorną 
Trawom wiatru kołysanie 
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chciałbym dać 
Tym co ślad swój zostawili 
Nieustanne pamiętanie 
chciałbym dać

Emigrancki Blues

sł.: Wiesława Kwinto-Koczan, muz: Robert Leonhard

Wyruszyłem z bluesem na kraj świata 
bo marzenia twoje spełnić chcę 
by spokojne były przyszłe lata 
tylko serce się z oddali rwie

Obce niebo, ciężkie chmury, deszcze 
ciemna noc przytula tylko mnie 
Nie wiem czy wytrzymam długo jeszcze 
serce się z oddali ciągle rwie

Tylko blues i ja, tylko ja i blues 
tylko on tu przy mnie wiernie trwa 
Gdybym został sam, wrzuciłbym na luz 
i nie czekał dłużej ani dnia

Nie przygody chęć mnie tu przygnała 
ciężkiej pracy na obczyźnie mus 
Już bez ciebie trzeci rok bez mała 
lecz wrócimy wkrótce – ja i blues

Aniołowie kochania
sł.: Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, muz.: Robert Leonhard

a G a
Kto pogubił te pióra różowe na niebie

d C G a
Aniołowie kochania, kochania, kochania

F° a
Popłynęli daleko nie do mnie i ciebie

F E F a
Lecz tam gdzie szyby płoną snem oczekiwania
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Aniołowie miłości pióra pogubili 
Niosąc w dal rozkosze, rozkosze, rozkosze 
Różowe pocałunki, nieskończoność chwili 
I pełne łez amfory i róż pełne kosze

a E7

Jedno pióro wionęło nad tym naszym domem
F F°

Gdzie w oknie brak złotego płomienia
d G

I zawisło nad nami różowym ogromem 
C7+ F d E a

I zawisło nad nami żałością wspomnienia

Kto pogubił te pióra różowe na niebie 
Aniołowie kochania, kochania, kochania 
Popłynęli daleko nie do mnie i ciebie 
Lecz tam, gdzie szyby płoną snem oczekiwania

Powiedź nas Panie na pokuszenie

sł.: Arkadiusz Kobus, muz: Robert Leonhard
A d

Powiedź nas Panie na pokuszenie
C° d

W oczy sypnij niebiańskim proszkiem
g d

Zapłodnij myśli, jałowe przestrzenie
C° A

Nieśmiertelności pozwól uszczknąć troszkę

W woskowe twarze tchnij nadziei 
Odmień bieg rzeczy dotknięciem ręki 
Kark skręć pędzącej na oślep jesieni 
Gdy ta nad krajem zaciska szczęki

Drewnianym krzyżem otwórz szkatułę 
Obdziel pięknotą, złotem rozumem 
Po równo geniusz i gamonia 
Wyklute dusze obejmij w dłoniach
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g a
Powiedź nas Panie na pokuszenie 
d C° d
Zapachem, dźwiękiem, barwą wrażeniem 
A d
Złocisty piach wciśnij w żebracze ręce
C° d
Objaśnij świat, a jeśli możesz to więcej
9 d
Świetliki gwiazd rozpal na drzewach
C° A
A gdy już zwiedziesz wtedy przebacz

Już czas
sł.: B. Leśmian, muz: Robert Leonhard

E A H cis
już czas pokochać w sadzie pustkowie bezdomne 

E° fis A E
ptaki niebem schorzałe i drzewa ułomne 

A H gis cis
i płot co tyle desek w złe stracił godziny 

fis H A E
że na trawę cień rzuca przejrzystej drabiny

A H E A H E
już czas, już czas, już czas, pokochać czas

Już czas ukochać wieczór z tamtej strony rzeki 
I zmarłego sąsiada ogród niedaleki 
I ciemność co nim duszę sny do snu uprzątną 
Żywi nas po kryjomu dobrocią pokątną

Już czas, już czas, już czas pokochać czas

Już czas ciułać okruchy ostatniego znoju 
W ubogich złocistościach zlękłego pokoju 
I skroń złożyć w twe ręce wycieńczone mgłami 
I nie płakać – nie płakać wspólnymi siłami

Już czas, już czas, już czas pokochać czas
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Nic się przecież nie kończy
sł.: Mirosław Ostrycharz, muz: Robert Leonhard

E
Nic się przecież nie kończy 

A*
wszystko trwa jak trwało 

E
W pamięci co nie roni 

A*
nawet błahej chwili

E
choć nie ma dzisiaj ze mną 

A*
tych co kiedyś byli 

E
choć co w proch nie runęło 

A*

to się w dym rozwiało
nawiedzają mnie często 
myśli nasycone
wspomnieniem dawnych smutków, 
wczorajszych radości 
czego nikt nie pamięta 
to we mnie wciąż gości 
wszystkie skarby dzieciństwa 
chowam w piąstkach dłoni

A
Mieszkają we mnie razem

cis
prawdziwi tak samo 

H
Mały chłopiec biegnący 

E
po piasku na plaży 

A
I ten już siwiejący
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cis
z mijających zdarzeń 

H
Kreślący w ciszy serca 

E
mapę pogmatwaną

Bosonogie anioły

sł.: Wiesława Kwinto-Koczan, muz.: Robert Leonard 

d B C d
A kiedy już się odcieleśnię i butów mi nie będzie trzeba
d B C d
To na bosaka powędruję by na góry spojrzeć z nieba
d B C d
I może spotkam tam anioły też bosonogie tak jak ja
d B C d
Co z plecakami zamiast skrzydeł są przezroczyste niby mgła

A kiedy już się odcieleśnię niczego mi nie będzie trzeba Więc lekko 
będzie mi wędrować po szlakach wysokiego nieba Tam z aniołami 
które będą też całkiem lekkie tak jak ja Przy ogniu jeszcze zaśpie-
wamy nim rozpłyniemy się jak mgła

g d
Zanim do Piotra wrót zapukamy
g d
Nim nam uczynki zważą tam
g d
Wędrówki swoje powspominamy

B C d
Za które dobry Panie odpuść nam
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Tabliczka mnożenia

sł.: Wiesława Kwinto-Koczan, muz.: Robert Leonhard

A h7
Nauczyli mnie w szkole niewiele,

A h7 A
czytać, pisać i liczyć do trzech.

D E7 A fis
Więc te duże radości przez parzyste wciąż dzielę,

 h E7  A  A7
a te małe tak mnożę, by starczyły dla wsiech.

D  E7  cis  fis
Więc te duże radości przez parzyste wciąż dzielę,

h E7  A
a te małe tak mnożę dla wsiech

I każdemu chętnie bym dodał,
nie czekając nic w zamian, ot tak.
I nikomu też ująć bym nie chciał,
a przez życie przelecieć jak ptak.

D  E  A
Poszybować nad lasy bukowe,

D  E  A
ślizgiem spaść w dłonie dolin bez dna

D E cis fis
i odkrywać to piękne, co nowe

h  E  A
i niezmienność podziwiać, że trwa.

Nauczyli mnie w szkole niewiele,
lecz na życie wystarcza, bo ja
nie zasypiam swych gruszek w popiele,
święcie wierząc, że coś mi to da.



120 3. Goście specjalni Święta Teatru na Prowincji



1213. Goście specjalni Święta Teatru na Prowincji



122 3. Goście specjalni Święta Teatru na Prowincji



1233. Goście specjalni Święta Teatru na Prowincji

Zespołowi Małżeństwo z Rozsądku i Wiesławie Kwinto-Koczan poświęcam

O pewnej poetce i fantastycznie grających chłopakach

Zaczęło się od tego, że wiosną 2014 roku pojechałam do Kołobrzegu. Przecha-
dzając się portowymi uliczkami, dostrzegłam na słupie ogłoszeniowym pla-
kat z zaproszeniem na koncert zespołu Czerwony Tulipan. Bardzo lubię jego 
brzmienie, a rzadko jest okazja, by posłuchać ich „na żywo”, więc wykonałam 
szybki telefon pod wskazany numer i zapytałam, czy są jeszcze wolne miejsca. 
Otrzymawszy twierdzącą odpowiedź, poprosiłam o zarezerwowanie biletu. 
I tym sposobem po południu siedziałam w pierwszym rzędzie Kołobrzeskie-
go Centrum Kultury, z niecierpliwością czekając na koncert. Zdziwiłam się 
bardzo, gdy na scenie zamiast idoli z moich lat młodzieńczych pojawiła się 
młodzież, która zaczęła nieźle grać, a w przerwach między graniem opowia-
dać o sobie… Okazało się, że trafiłam na dziesiąte urodziny zespołu Cisza Jak 
Ta. Spodobali mi się, bo śpiewali o wietrze, połoninach, wędrowaniu, pierw-
szych zauroczeniach i nocach przegadanych aż po świt… Wróciły moje piękne 
wspomnienia z bardzo wczesnej młodości, a myśli mknęły do krainy Biesów 
i Czadów – tak bliskiej memu sercu. Słuchałam pięknych strof, a lider zespołu 
Michał Łangowski między piosenkami powtarzał jak mantrę słowa „Wiesława 
Kwinto-Koczan Wuka”, „Niebiesko”, „Niebiesko”, „Niebiesko”… Zafrapowały 
mnie bardzo, do tego stopnia, że kupiłam wszystkie płyty, które były do naby-
cia… 

Wyczekany Czerwony Tulipan pojawił się w końcu na scenie jako gość na dzie-
siątych urodzinach i grał – jak zwykle – cudnie! Wracając do domu słuchałam 
płyt Ciszy Jak Ta w samochodzie. Zachwyciłam się ich twórczością do tego stop-
nia, że postanowiłam poszukać Wuki – autorki tekstów w sieci. Znalazłam jej 
stronę internetową bez większego wysiłku. Poczytałam i zachwyciłam się po raz 
wtóry. Przemknęła mi nawet myśl, by wybrać się do Torunia (bo to przecież nie-
daleko!) na organizowane przez nią „Spotkania Wukowe” i ją poznać. To były 
plany... A, że czasami droga od planu do realizacji bywa daleka, więc... Były... 
Są wciąż aktualne. Gdy przeglądałam stronę internetową Wuki, moją uwagę 
przykuł jeszcze jeden szczegół – aktywny link do płyt zespołów, które śpiewa-
ją jej teksty. Wielu wykonawców znałam, więc nie pałałam chęcią ich przesłu-
chania, ale gdy mój wzrok padł na płytę Małżeństwo z Rozsądku kliknęłam od 
razu mrucząc do siebie „tych nie znam”... i… wtedy jak za dotknięciem cza-
rodziejskiej różdżki otuliła mnie cudowna muzyka, piękne brzmienie i ciepłe, 
dźwięczne głosy... Czegoś tak fantastycznego nie słyszałam od dawna, więc gna-
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na nieskrywaną ciekawością szukałam w sieci informacji o tym zespole. Tym 
sposobem trafiłam na ich stronę internetową, gdzie mogłam posłuchać większej 
liczby utworów, poczytać o nich, zapoznać się z dyskografią i osiągnięciami. Za-
kochałam się w ich śpiewie i muzyce od pierwszego słyszenia do tego stopnia, 
że postanowiłam zamówić ich płytę (ostatnią będącą jeszcze w sprzedaży) jako 
prezent urodzinowy dla mojej siostry. Pomyślałam o płycie dla siostry, bo znaj-
dujące się na niej utwory były bardzo bliskie memu sercu, a ich poetyka poru-
szała najczulsze struny mojej osobowości. Wiedziałam, że na pewno spodobają 
się mojej siostrze i będą dla niej odskocznią od zabieganej codzienności (jej syn 
był malutki, miała więcej obowiązków, a co się z tym wiąże – mniej czasu na co-
kolwiek). Bez większego namysłu dokonałam z odpowiednim wyprzedzeniem 
standardowego przelewu należności i cierpliwie czekałam, aż płyta nadejdzie... 
Czekałam, czekałam, do urodzin było coraz bliżej, a płyty jak nie było, tak nie 
było... Ale na szczęście na stronie internetowej zespołu przy opcji „kup płytę” 
był podany telefon kontaktowy. Wpisałam go do swojej komórki pod hasłem 
„płyta”, by kojarzył się bezpośrednio z załatwianą sprawą, a następnie napisałam 
i wysłałam SMS-a z prośbą o przyspieszenie wysyłki, bo urodziny się zbliżają... 
Odpowiedziała mi kompletna cisza, ale cierpliwie czekałam. Gdy do urodzin 
został tydzień, odważyłam się napisać po raz wtóry. Po paru dniach zadzwonił 
mój telefon, wyświetliwszy uprzednio numer „płyta”, a z drugiej strony odezwał 
się aksamitny głos, który zapewniał mnie, że jest właśnie na poczcie, by wysłać 
by prezent dotarł do mnie w sobotę, trzeba dopłacić drobną dodatkową kwotę 
przy odbiorze. Byłam tak zdesperowana czekaniem, że było mi wszystko jedno, 
więc zgodziłam się jednocześnie powątpiewając w możliwości Polskiej Poczty. 
Ale – o dziwo – płyta, mimo soboty, dotarła. Mogłam więc bez przeszkód ją 
zapakować i przygotować przyjęcie dla siostry. Upominek bardzo się spodobał. 
Płyta towarzyszyła nam przez cały wieczór urodzinowy i w każdej wolnej chwili, 
gdy się spotykałyśmy, by ze sobą pogadać... Po jakimś czasie z numeru „płyta” 
otrzymałam sympatycznego SMS-a z życzeniami miłego odbioru i informacją, 
że wieczorem będzie transmisja na żywo z festiwalu „Kropka” w Głuchołazach 
i będzie można posłuchać występującego tam Małżeństwa z Rozsądku. Byłam 
bardzo wdzięczna za tę informację, ale w momencie, gdy transmisja miała się 
rozpocząć zadzwonił mój telefon. Okazało się, że w szkole, gdzie pracuję, wjazd 
został staranowany przez samochód ciężarowy. I tym sposobem, zamiast słu-
chać muzyki, udałam się na miejsce wypadku, by interweniować. 

Potem było długo, długo nic, aż kiedyś moja siostra zakomunikowała mi, że 
wyczytała w mediach społecznościowych, iż 27 kwietnia 2015 roku w Starym 
Klasztorze we Wrocławiu odbędzie się koncert promujący nową płytę „Tro-
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py wiodą na manowce” odkrytego przez nas Małżeństwa z Rozsądku. Bardzo 
chciałyśmy pojechać, ale ponieważ koncert został zaplanowany na poniedział-
kowy wieczór, a dla osób pracujących nie jest to dobry termin, więc z żalem zre-
zygnowałyśmy... Ale... Moja siostra nie poprzestała na poszukiwaniach rzeczy 
„zespołopodobnych” i tym razem to ona zamówiła najnowszą płytę, która trafiła 
do mnie. Posłuchałam – i znów zachwyt! Landszafty wspomnień i nie tylko były 
przecudnej urody, więc... postanowiłam szukać informacji o najbliższych kon-
certach. Wyczytałam, że Małżeństwo z Rozsądku będzie koncertowało 11 wrze-
śnia 2015 roku we dworze na Wichrowym Wzgórzu w Przybysławicach. Nie 
miałam fioletowego pojęcia, gdzie to jest, a gdy już zlokalizowałam, to uparłam 
się, że pojadę – choćby nie wiem co. Tym razem był to piątek wieczór, więc szan-
se były większe. Do dziś pamiętam tę koszmarną jazdę po pracy zatłoczonymi 
do granic możliwości drogami, z duszą na ramieniu, czy zdążę... Zdążyłam. Do-
tarłam zdenerwowana do granic możliwości, zmęczona i wykończona. Przed 
koncertem nie miałam odwagi, by podejść do chłopaków z zespołu i porozma-
wiać. Koncert i jego oprawa bardzo mi się podobały (10-lecie dworu na Wi-
chrowym Wzgórzu wraz z opowieściami właściciela Jarosława Pankowskiego 
o tym, jak usłyszał brzmienie zespołu, jadąc samochodem na mszę w niedzielę 
i się zachwycił muzyką do tego stopnia, że na nią nie dotarł...), ale na nocne 
śpiewanki nie miałam już siły. Gdy szłam do pokoju, spotkałam na schodach 
jednego z członków zespołu, z którym zamieniłam dwa słowa na temat, że miło 
mi, że nocuję „drzwi w drzwi” z artystami... Siostra nie mogła pojechać ze mną, 
więc po powrocie słuchała z zainteresowaniem moich opowieści. Najwyraźniej 
pozazdrościła mi pobytu na Wichrowym Wzgórzu, bo za czas jakiś poinfor-
mowała mnie, że „Małżonkowie” będą koncertować w Pubie Keja w Łodzi (16 
październik 2015 r.). Pamiętam, że odpowiedziałam jej, że jak zarezerwuje hotel 
blisko miejsca koncertu, to na pewno z nią pojadę i że będzie to dobra okazja, 
by świętować Dzień Nauczyciela, po czym w wirze obowiązków o odbytej roz-
mowie zupełnie zapomniałam... Po jakimś czasie siostra oznajmiła mi, że zare-
zerwowała bilety i hotel, więc zgodnie z umową pojechałyśmy. Koncert odbył 
się w bardzo kameralnej atmosferze, a my czułyśmy się wyróżnione, gdy zespół 
między innymi zaśpiewał i dla nas z okazji Dnia Nauczyciela „Tabliczkę mno-
żenia”. Kameralna atmosfera sprawiła, że zostałyśmy po koncercie, by poprosić 
o autografy i porozmawiać z członkami zespołu. Spytałyśmy lidera Roberta Le-
onharda, gdzie można kupić pozostałe płyty. Powiedział nam, że dystrybucją 
zajmuje się Piotrek... Dosiadłyśmy się do Piotra, a ten zapewnił, że nie ma żad-
nego problemu. Podał swój numer telefonu i poprosił, by wysłać SMS-a z ad-
resem i liczbą płyt, a on je prześle. Wpisałam od razu jego numer do swoich 
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kontaktów, na co w moim telefonie wyświetliło się hasło „płyta”... I w tym mo-
mencie wszystko stało się jasne... Przypomniałam się Piotrowi jako „ta od tej 
urodzinowej płyty”, a przy okazji mogłam powiedzieć, że „to ta siostra”. Piotrek 
nie obiecywał, że płyty przyjdą szybko, ale wspomniał, że na Mikołaja powinien 
zdążyć. Dał radę wcześniej. Dotarły już na Święto Odzyskania Niepodległości. 
Ponieważ przyszły w dwóch egzemplarzach, każda z nas mogła od tej pory słu-
chać przepięknej muzyki w dogodnym dla siebie czasie. 

Potem był jeszcze bardzo energetyczny i udany koncert w Środzie Wielko-
polskiej (6 grudnia 2015 r.), na który przybyliśmy bardzo liczną grupą. Tam 
zrodził się pomysł, by zaprosić „Małżonków” na Święto Teatru. Tym razem 
droga do realizacji nie była daleka. Dzięki mojej wielkiej determinacji, mimo 
różnych przeszkód, koncert doszedł do skutku i odbył się w maju 2016 roku 
we Wrzesińskim Ośrodku Kultury, gdzie z zespołem śpiewały dzieci ze szkoły 
w Nowym Folwarku oraz samorządowcy i oświatowcy, a ja miałam niepowta-
rzalną okazję wraz z siostrą i Robertem zaśpiewać moją ulubioną piosenkę 
Zawrócić. Wspólna kolacja organizatorów Święta Teatru z zespołem spowo-
dowała, że bardzo się zaprzyjaźniliśmy, co zaowocowało kolejnym spotka-
niem przy okazji koncertu w maju 2017 roku w Nowym Folwarku, gdzie z ze-
społem wystąpił chór Camerata z Wrześni, a do ich utworów zatańczył Klub 
Miłośników Tańca Towarzyskiego z Wrześni i dziecięcy zespół taneczny ze 
szkoły w Nowym Folwarku. Odbyło się także spotkanie z członkami zespołu 
i autorką tekstów Wiesławą Kwinto–Koczan Wuką. To były piękne, wzrusza-
jące i niezapomniane chwile – zapisane w każdym, nawet najdrobniejszym 
szczególe na kliszach pamięci. Kontakt z Wuką nawiązałam przez „Małżon-
ków” i 3 grudnia 2016 roku przyjechałam do Torunia na ich koncert do Domu 
Muz. Skojarzyłam, że jak Toruń i koncert „Małżonków”, to i Wuka będzie na 
pewno, więc wzięłam tomik wierszy, by poprosić o autograf. Nie pomyliłam 
się. Była. Zamieniłyśmy ze sobą kilka słów. Rozmawiało się nam tak, jakby-
śmy znały się od lat. Autograf dostałam. Na koncercie wyśpiewałam się razem 
z Małżonkami za wszystkie czasy, a gdy się skończył, do hostelu odprowadzili 
mnie Piotrek z Wuką. Nic nie wskazywało na to, że jeszcze się kiedykolwiek 
zobaczymy poza Piotrowym „do znów”. Kilka dni po koncercie „Małżon-
ków przyszedł do mnie od Wuki SMS, że chce zadzwonić. Zaskoczenie było 
ogromne, bo przecież nie zostawiłam jej numeru telefonu, aczkolwiek bardzo 
czytelne było dla mnie, skąd go miała... Po odbytej rozmowie wiedziałyśmy 
obie, że jesteśmy takie same jak ziarenka w jednym strączku... I tym sposobem 
Wuka trafiła na Święto Teatru. Zatem, gdyby nie cudowne zrządzenie losu, 
nie przydarzyłoby mi się w życiu to wszystko, co mogłam pięknego przeżyć 
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i przeżywam nadal. Nie byłoby w nim „Małżonków” (bez Wuki) i Wuki (bez 
„Małżonków”) – jakie to proste!

25-lecie działalności artystycznej
Zespół Małżeństwo z Rozsądku powstał w marcu 1993 roku w Pyskowicach, 
skąd pochodzą jego wszyscy członkowie. Pierwszy raz wystąpili na scenie 
w 1994 roku na festiwalu „PIOSTUR GOROL SONG” w Andrychowie, gdzie 
uzyskali pierwsze wyróżnienie. Ze Świętem Teatru na Prowincji związali się 
szczególnie mocno uczestnicząc w jego trzech kolejnych edycjach. Ich pięk-
na, uduchowiona i wysublimowana muzyka podbiła całkowicie serca wrze-
śnian do tego stopnia, że niektórzy towarzyszyli zespołowi podczas koncertów 
w różnych miejscowościach. Doceniając wkład zespołu w rozpowszechnianie 
poezji śpiewanej, jak i całokształt działalności artystycznej w kraju i poza jego 
granicami, autorka niniejszej publikacji, uczestnicząc w Koncercie Charyta-
tywnym dla Roberta (który odbył się 17 czerwca 2018 roku w Starym Klasz-
torze we Wrocławiu) zorganizowanym przez Jego przyjaciół, podczas krót-
kiego wystąpienia na scenie przypomniała licznie zgromadzonej publiczności 
o przypadającym w 2018 roku Jubileuszu 25-lecia działalności artystycznej 
Małżeństwa z Rozsądku i z tej okazji wręczyła zespołowi wraz z gratulacjami 
pamiątkową statuetkę.

Zaraz po założeniu zespołu
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Pierwszy skład zespołu

Koszyk pełen jubileuszowych niespodzianek

Koncert Charytatywny. Stoją od lewej: Andrzej Schneider, Andrzej 
Kalus, Jarosław Spałek, Tomasz Lewandowski, Piotr Denisiewicz
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Licytacja plakatu

Gratulacje z okazji 25-lecia działalności artystycznej. Stoją od lewej: Sławomira Czar-
necka, Adam Kalus, Piotr Denisiewicz.
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Wzruszenie i radość

Jubileuszowa statuetka
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Fotorelacja z innych koncertów 

Toruń

Milicz
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Chorzów

Kielce
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Przybysławice

Gostyń
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Złocieniec

Żegiestów

50 Ogólnopolska Turystyczna Giełda Piosenki Studenckiej Szklarska Poręba 2017
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Wręczenie pamiątkowej statuetki od Giełdowiczów dla Małżeństwa z Rozsądku na ręce 
zespołu Jan i Klan. 51 Ogólnopolska Giełda Piosenki Turystycznej. Szklarska Poręba 2018
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Nad Porami Roku to grupa wywodząca się ze 
szczecińskiego środowiska muzycznego, po-
wstała w 2008 roku. Jeden z czołowych pol-
skich zespołów grających autorską muzykę, 
piosenkę turystyczno-poetycką w akustycznej, 
nowoczesnej, niebanalnej formie i brzmieniu 
z folk-poetyckiego nurtu Krainy Łagodności 
do poezji Wiesławy Kwinto-Koczan (Wuka). 
Finezyjna muzyka i teksty, oraz paleta gitaro-
wych współbrzmień tworzą na ich koncertach 
niezwykłe klimaty. Śpiewają o górach, o wę-
drówce, o ludzkiej wrażliwości i miłości we 
wszystkich odcieniach i barwach! Nad Porami 
Roku – laureaci wielu festiwali w tym Ogól-
nopolskiego Studenckiego Przeglądu Piosenki 
Turystycznej YAPA 2012 w Łodzi – pierwsze 
miejsce, nagroda publiczności, nagroda Ra-
dia Rzeszów oraz nagroda Studenckiego Koła 
Przewodników Beskidzkich.

Utwory „Przytul mnie”, „Anielskie posłanie” oraz „Okna” stały się dopełnie-
niem festiwalowych i koncertowych sukcesów zespołu i zostały umieszczone 
na płycie „W górach jest wszystko co kocham cz. VIII – Góry i Ludzie” wyda-
nej w 2012 roku. Ich pierwsza płyta, z piosenkami do tekstów Wiesławy Kwin-
to-Koczan, „PRZYTUL MNIE” została wybrana piątą płytą roku w plebiscy-
cie Bazowa Płyta Roku 2014. W grudniu 2015 odbyła się premiera drugiej pły-
ty również z poezją Wiesławy Kwinto-Koczan zatytułowanej „GWIEZDNE 
ALEJE”, która już zdobyła bardzo dobre oceny wśród miłośników. W styczniu 
2017 roku pojawiła się płyta EP zatytułowana „NAD PORAMI ROKU” z dwo-
ma utworami, „Pamiętam” do słów WUKI i „Dolina Odry” do tekstu Wojtka 
Leśniaka, piosenka ta została napisana specjalnie na festiwal „Dolina Dolnej 
Odry Poezją Śpiewana”.

Zespół tworzą:

• Łukasz Leśniak – gitara, wokal.

• Wojtek Leśniak – gitara, harmonijka, wokal, muzyka, aranżacje
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Koncert w 2018 roku we Wrzesińskim Ośrodku Kultury

Podczas Koncertu Jubileuszowego „Nic się przecież nie kończy” z okazji 15 
– lecia Święta Teatru na Prowincji w 2018 roku wystąpił zespół Nad Porami 
Roku. Został zaproszony, gdyż jego muzyka wpisywała się idealnie w kon-
cepcję koncertu. Ten zespół od kilku lat z okładem prezentuje w różnych 
miejscach utwory, którym podwaliny dała poezja Wiesławy Kwinto-Ko-
czan. Dwie gitary i dwa głosy zabrzmiały we Wrzesińskim Ośrodku Kultury 
świetnie.

Nad Porami Roku we Wrześni
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Koncert we Wrzesińskim Ośrodku Kultury. Stoją od lewej: Eugenia Dolata, Jarosław 
Wolański, Wiesława Kwinto-Koczan, Łukasz Leśniak, Adam Kalus, Andrzej Kalus, Piotr 
Denisiewicz, Wojciech Leśniak



A. Dzieje teatru
Teatr „Fakt” powstał przy Zespole Szkół w Nowym Folwarku w 2002 roku. Po-
wołała go do życia obecna pani dyrektor Sławomira Czarnecka, która skupiła 
wokół siebie entuzjastów teatru.

Taka była najwyraźniej potrzeba chwili, potrzeba przełamania przekonania, 
że nic nie warto. Próba pokonania wszechobecnej bylejakości była całkiem 
udana. Młodzież zadebiutowała spektaklem Dziady według Adama Mickiewi-
cza, który rok później oglądali mieszkańcy Wrześni we Wrzesińskim Ośrodku 
Kultury.

Aktorzy teatru „Fakt” rozsławiali imię naszej szkoły w środowisku lokalnym, 
na deskach Teatru im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie, na Wojewódzkim Prze-
glądzie Teatralnym w Kórniku, Międzynarodowym Festiwalu Teatrów Ulicz-
nych w Pniewach.

Ponadto teatr „Fakt” w środowisku lokalnym pełnił rolę kulturotwórczą – jest 
organizatorem cyklicznych imprez, takich jak Popołudnie z Teatrem (listo-
pad) i Święto Teatru na Prowincji (kwiecień).

Szkolny teatr „Fakt” i jego dokonania

4
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Obecne oblicze teatru

Dziś teatr „Fakt” skupia 14 osób, głównie uczniów klas drugich i trzecich gim-
nazjum. W przygotowanie każdego spektaklu młodzież wkłada wiele serca: 
sama projektuje kostiumy, wykonuje dekoracje, dobiera muzykę, charaktery-
zację. Obowiązuje praca zespołowa i podział ról. Każdy ma szansę przez chwi-
lę być aktorem, inspicjentem, realizatorem dźwięku, oświetlenia, suflerem czy 
charakteryzatorem.

Osiągnięcia

Rok szkolny 2005/2006

• III Przegląd Twórczości Teatralnej „Maska” – wyróżnienie dla Patrycji Sta-
niszewskiej za rolę Ingi w spektaklu Zamknięte drzwi

Rok szkolny 2006/2007

• IV Przegląd Twórczości Teatralnej „Maska” – nagroda za najlepszą rolę mę-
ską dla Adriana Malickiego za rolę Kreona w spektaklu Antygona

• IV Przegląd Twórczości Teatralnej „Maska” – nagroda za najlepsze kostiu-
my do spektaklu Antygona

• IV Przegląd Twórczości Teatralnej „Maska” – nagroda za najlepszą adapta-
cję scenariusza i program do spektaklu Antygona

• VIII Przegląd Małych Form Teatralnych w Kórniku (maj 2007) – wyróżnie-
nie dla Angelki Koski za rolę Przewodniczki chóru oraz Adriana Malickie-
go za rolę Kreona w Antygonie

Rok szkolny 2007/2008

• IX Przegląd Małych Form Teatralnych w Kórniku (maj 2008) – wyróżnienie 
dla Adriana Malickiego za rolę Majora w spektaklu Damy i huzary według 
A. Fredry

Dokonania artystyczne

• Jak wiedźma Zula po świecie hula – spektakl wystawiony podczas Popołu-
dnia z Teatrem w WDK w Psarach Polskich (2005).

• Jasełka Odnaleźć Boga wg. K. Noga przygotowane na XIV Spotkania Ko-
lędników w Teatrze im. A. Fredry w Gnieźnie (2005/2006).
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• Zamknięte drzwi – spektakl wystawiony podczas Święta Teatru na Prowin-
cji w ramach III Przeglądu Twórczości Teatralnej „Maska” oraz I Szkolnego 
Festynu Rodzinnego „Święto Sznytki”.

• Jasełka Bóg się rodzi przedstawione podczas Kiermaszu Świątecznego 
w WDK w Psarach Polskich oraz w Teatrze im. A. Fredry w Gnieźnie pod-
czas XV Spotkań Kolędników w 2007 r.

• Antygona Sofoklesa – prapremiera podczas IV Święta Teatru na Prowincji 
w ramach Przeglądu Twórczości Teatralnej „Maska 2007”, premiera pod-
czas VIII Przeglądu Małych Form Teatralnych „Lektury Gimnazjalisty” 
w Kórniku, wystawiana również podczas Gali Laureatów Samorządowe-
go Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” w USC we Wrześni oraz 
podczas II Szkolnego Festynu Rodzinnego „Święto Sznytki”.

• Guziki z płaszczy i mundurów spektakl okolicznościowy z okazji 17 wrze-
śnia w rocznicę napaści sowieckiej na Polskę wystawiony pod pomnikiem 
katyńskim we Wrześni podczas uroczystości gminnych.

• Klasa do góry nogami – czyli wybór księżniczki – pełny serwis – spektakl 
rozrywkowy przygotowany na Popołudnie z Teatrem (listopad 2007)

• Opowieść wigilijna – spektakl przygotowany na XVI Spotkania Kolędni-
ków w Teatrze im A. Fredry w Gnieźnie (styczeń 2008).

• Damy i huzary – premiera przedstawienia odbyła się podczas IX Przeglądu 
Małych Form Teatralnych w Kórniku – Robakowie (maj 2008)

• Przed trybunałem słowa – spektakl okolicznościowy z okazji rocznicy 
strajku dzieci wrzesińskich wystawiony podczas projektu „W pruskiej szko-
le” w Muzeum Regionalnym we Wrześni (maj 2008).

Wyprawy, wyjazdy, wycieczki, warsztaty

uczestnictwo w „Zimowych Praktykach Teatralnych” zorganizowanych 
przez Koło Terenowe Forum Kobiet we Wrześni oraz Starostwo Powiatowe 
we Wrześni (styczeń – luty 2006).

• Uczestnictwo w Interdyscyplinarnych Warsztatach Twórczych „Zwier-
ciadło” zorganizowanych przez Koło Terenowe Forum Kobiet we Wrześni 
oraz Starostwo Powiatowe we Wrześni (listopad 2006).

• Udział w obchodach Międzynarodowego Dnia Teatru w Gimnazjum nr 
62 w Poznaniu (marzec 2007).
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• Udział w warsztatach teatralnych w Teatrze im A. Fredry w Gnieźnie pro-
wadzonych przez aktora i reżysera – pana Andrzeja Malickiego (czerwiec 
2007).

• Udział w Międzynarodowym Wakacyjnym Konwoju Kulturalnym (lipiec 
2006).

• Udział w wyprawie do Ośrodka Praktyk Teatralnych Gardzienice – naj-
słynniejszego teatru eksperymentalnego w kraju i za granicą (październik 
2007).

Wydarzenia najbardziej zapamiętane to adaptacja Skąpca Moliera. Premie-
ra odbyła się w Wiejskim Domu Kultury w Psarach Polskich podczas Popołu-
dnia z Teatrem w roku szkolnym 2006/2007. Wydarzenie najbardziej zapadło 
nam w pamięci, gdyż był to najdłuższy i najtrudniejszy spektakl przygotowany 
w bardzo krótkim czasie. Dwa akty tej sztuki wystawiliśmy podczas obcho-
dów Międzynarodowego Dnia Teatru w Gimnazjum nr 62 w Poznaniu.

Cykliczne imprezy organizowane przez teatr

Jesteśmy spadkobiercami cyklicznych imprez integrujących środowisko lokal-
ne. Są to Popołudnie z Teatrem i Święto Teatru na Prowincji. 

Pierwsza z nich odbywa się jesienią, zwykle pod koniec listopada. Organizu-
jemy ją, aby zaprezentować swoje najnowsze dokonania szerszej publiczności.

Z kolei Święto Teatru na Prowincji ma miejsce wczesną wiosną. Podczas tego 
kulturalnego przedsięwzięcia odbywa się Przegląd Twórczości Teatralnej 
„Maska”, konkurs plastyczny „Teatr – mój świat”, konkurs fotograficzny „Życie 
jak teatr”.

Kilka słów o organizatorach Święta

Teatr „Fakt” działający przy Zespole Szkół w Nowym Folwarku w Gimnazjum 
nr 3 istnieje od września 2002 roku. Zrzesza młodzież z klas drugich. Ma na 
swoim koncie sporo osiągnięć i udanych przedsięwzięć.

Najważniejsze z nich to:

I miejsce w Przeglądzie Artystycznym Twórczości Dzieci i Młodzieży miasta 
i gminy Września „TALENTY 2003” za prezentację spektaklu Dziady według 
Adama Mickiewicza. 
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Wyróżnienie dla Marcina Jerczyńskiego za kreację Józia i Barbary Sobczak za 
rolę Gałkiewicza (Ferdydurke W. Gombrowicza) podczas Przeglądu Teatral-
nego w Robakowie – Kórniku.

Udział w Przeglądzie Programów, Kolędniczych w teatrze im. A. Fredry 
w Gnieźnie 

• w roku 2003 – spektakl pt. Zaprowadź mnie prosto do Betlejem,
• w roku 2004 – spektakl pt. Wigilia dawniej i dziś.

Ponadto teatr „Fakt” jest animatorem kultury w środowisku lokalnym.

TEATR „FAKCIK” to młodsze dziecko „FAKTU”. Powstał we wrześniu 2003 
roku. Skupia młodzież z klas pierwszych gimnazjum. Zadebiutował spekta-
klem Młody Anioł, który zaprezentował na Przeglądzie Programów Kolędni-
czych w Teatrze im. A. Fredry w Gnieźnie. 

Spektakl ten grany był również we Wrzesińskim Ośrodku Kultury, na otwar-
ciu Warsztatów Terapii Zajęciowej w Czeszewie oraz w Wiejskim Domu Kul-
tury w Psarach Polskich.

W roku 2004 powstaje teatr „ERATO”.

B. Wyprawy i peregrynacje

Teatralne inspiracje

W dniach 29.11–1.12.2008 r. teatr „Fakt 3” działający przy Gimnazjum nr 3 
w Zespole Szkół w Nowym Folwarku w ramach rządowego programu „Roz-
wój edukacji na terenach wiejskich w latach 2008–2013” przebywał na wy-
prawie edukacyjnej połączonej z warsztatami teatralnymi w Białymstoku.

Program pobytu obfitował w różnorodne przedsięwzięcia teatralne. Pierw-
szym z nich była wizyta w Teatrze Dramatycznym im. A. Węgierki w Bia-
łymstoku, gdzie młodzi adepci sztuki teatralnej obejrzeli Paragraf 22 – 
adaptację jednej z najwybitniejszych powieści amerykańskich XX wieku, 
utrzymaną w poetyce czarnego humoru, ukazującą bezsens wojny i armii 
jako instytucji. Jej bohaterowie to zbiorowisko wariatów, fanatyków, idiotów 
i oportunistów, ale nade wszystko ludzi, którzy pragną jednego – przeżyć! 
Po obejrzanym spektaklu rozgorzała gorąca dyskusja na temat gry aktorskiej 
i środków wyrazu.
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Drugim wydarzeniem była wizyta a Supraślu w siedzibie Teatru Wierszalin. 
To głośny alternatywny zespół teatralny założony w 1991 r. przez reżysera 
Piotra Tomaszuka oraz grupę współpracujących z nim aktorów. Fascynacja 
dziedzictwem kulturowym pogranicza europejskiej cywilizacji ukształtowały 
zarówno charakterystyczną estetykę tego teatru, jak i jego światopoglądową 
perspektywę. Oblicze teatru cechuje niezwykła prostota, spektakle nasycone 
są muzyką i śpiewem, drewniane rzeźby, figury i maski współistnieją z żywy-
mi aktorami. Wierszalin porównywany jest przez krytykę do takich świato-
wych zjawisk teatralnych jak Laboratorium Jerzego Grotowskiego czy Cricot 
2 Tadeusza Kantora.

W Supraślu uczestnicy wyprawy obejrzeli premierowe przedstawienie Marat 
– Sade Petera Weissa – traktat o istocie historii i tragedii zaplątanych w nią 
istot ludzkich. W sztuce toczy się wielki spór światopoglądowy pomiędzy 
„przyjacielem ludu” Maratem a Sade’em odnośnie wizerunku świata i jego na-
prawy. Dramat Weissa rozgrywa się w 1808 roku w zakładzie dla psychicznie 
chorych, jeden z jego pensjonariuszy – markiz de Sade wystawia tam sztukę 
o rewolucji.

Po spektaklu odbyła się część warsztatowa wyprawy i spotkanie z reżyserem – 
Piotrem Tomaszukiem.

Ponadto uczestnicy wyprawy w chwilach „wolnych od teatru” rozkoszowali 
się pięknem pałacu Branickich – jednego z najciekawszych zabytków Białe-
gostoku – rezydencją magnacką epoki saskiej na ziemiach dawnej Rzeczpo-
spolitej wraz z odtworzonym ogrodem w stylu francuskim. Zwiedzili także 
Muzeum Ikon w Supraślu.

„Węgajty 2009”

I. Termin: 22–24 maja 2009 r.
II. Baza noclegowa: Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Zielonowie
III. Ramowy program pobytu:

22 maja 2009 r. (piątek)

8.45 Zbiórka w szkole
9.00–16.0 Przejazd
16.00–17.00 Obiadokolacja (przygotowana we własnym zakresie)
17.00–18.00 Wycieczka po najbliższej okolicy
18.00–20.00 Warsztaty teatralno–taneczne
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20.00–21.30 Ognisko i pieczenie kiełbasek
21.30–22.00 Przygotowanie do snu
22.00–8.00  Cisza nocna

23 maja 2009 r. (sobota)

8.00–10.00 Pobudka, sprzątanie, śniadanie, przygotowanie do wyjazdu
10.00–11.00 Przejazd do Olsztyna
11.00–17.00 Pobyt w Olsztynie i zwiedzanie

– Muzeum Warmii i Mazur (zamek)
– katedry św. Jakuba
– Wysokiej Bramy
– Starego Ratusza
– Obserwatorium Astronomicznego

17.00–18.00 Przejazd do Węgajt (wioska teatralna)
18.00–19.00 Zwiedzanie wioski teatralnej
19.00–22.00 Endgame według Samuela Becketta, spektakl Chrystiana Bredhol-

ta w reżyserii Uty Bredholt, a następnie spotkanie z muzyką
22.00–23.00 Powrót do Zielonowa
23.00–23.30 Przygotowanie do snu
23.30–8.00 Cisza nocna

24 maj 2009 r. (niedziela)

9.30–10.00 Przejazd do Olsztynka
10.00–13.00 Msza św., zwiedzanie skansenu
13.00–20 30 Powrót do szkoły

Wycieczka do Ośrodka Praktyk Teatralnych Gardzienice

Termin: 27–28 10. 2007 r.
Program:

27.10.2007 r. (sobota)

7.00 Wyjazd (Zespół Szkół w Nowym Folwarku).

15.00–16.30 Przybycie do Lublina, zwiedzanie Starego Miasta i Zamku.
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16.30–18.30 Udział w spotkaniu literackim z Andrzejem Bieńkowskim, 
profesorem Uniwersytetu Warszawskiego, malarzem, kulturo-
znawcą, literatem.

18.30–19.00 Przejazd z Lublina do Gradzienic.

19.00–23.00 Uczestnictwo w „Kosmosie Gardzienickim” połączone z ciepłą 
kolacją:
– Eurypides: Ifigenia w Aulidzie
– Eurypides: Metamorfozy – esej teatralny
– Eurypides: Mała Ifigenia – praca adeptów Akademii Praktyk 

Teatralnych
– Występ młodzieżowego zespołu tanecznego z Tbilisi z Gruzji
– Teatralne Jam Sesion (warsztaty)

23.00–8.00 Cisza nocna

28.10. 2007 r. (niedziela)

9.00 Wyjazd do Kazimierza Dolnego nad Wisłą.
10.00–13.00 Zwiedzanie Kazimierza Dolnego nad Wisłą, udział we mszy 

św., obiad.
13.00–20.00 Powrót do domu (Zespół Szkół w Nowym Folwarku).

C. Projekty i przedsięwzięcia
Teatr + przedsiębiorczość = udane przedsięwzięcie

W dniach 13–15 czerwca bieżącego roku przedstawiciele teatru „Fakt 3” 
w składzie: Joanna Olejniczak, Klaudia Głowacka i Jakub Kucza wraz z opie-
kunką Sławomirą Czarnecką uczestniczyli w finale Ogólnopolskiego Kon-
kursu na Najlepsze Uczniowskie Przedsięwzięcie „IDEA’2010” w Konstan-
cinie koło Warszawy. Członkowie teatru prezentowali Teatralne eksploracje 
polegające na zorganizowaniu działalności szkolnego teatru w taki sposób, by 
mógł pomagać widzowi w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym; 
czyli rozśmieszać dzieci smutne i przewlekle chore, wyzwalać twórczą aktyw-
ność u nadpobudliwych poprzez organizowanie spektakli i zabaw teatralnych, 
jednym słowem działać na zasadzie pogotowia teatralnego. Przedsięwzięcie 
oceniano w kategoriach: prezentacja graficzna, teczka z dokumentacją, pre-
zentacja multimedialna oraz prezentacja „na żywo”. 

Teatr „Fakt 3” przygotował najlepiej graficzną prezentację przedsięwzięcia 
i w tej kategorii otrzymał najwyższe noty od jurorów.
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Oprócz tego finaliści uczestniczyli finału uczestniczyli w warsztatach prezen-
tacji z aktorką Ewą Serwą, warsztatach z wizażu, obejrzeli w Imaxie film Ava-
tar oraz zwiedzili pałac na wodzie w Warszawie w Łazienkach wraz z przyle-
gającym parkiem.

Organizatorem konkursu była Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości 
i Polsko–Amerykańska Fundacja Wolności.

Teatr pokoleń czyli Anielskie przesłanie

Teatr „Fakt 3” w roku zrealizował przedsięwzięcie Teatr pokoleń, które po-
legało na przygotowaniu widowisk teatralnych dla różnej wiekowo grupy od-
biorców, jak również włączaniu ich w tworzenie spektakli. Pierwszym uda-
nym krokiem był występ teatru na wrzesińskim rynku w ramach Jarmarku 
Bożonarodzeniowego.

Młodzi adepci sztuki teatralnej przybliżyli mieszkańcom Wrześni Anielskie 
przesłanie – sztukę, której scenariusz został nagrodzony w edycji Święta Te-
atru na Prowincji w konkursie literackim „Teatr – mój świat”. Było to wido-
wisko z pogranicza teatru ruchu i teatru ulicznego. Anioły wspinały się po 
drabinach, skąd wygłaszały swe przesłania, tańczyły, śpiewały znane kolędy, 
po czym schodziły ze sceny i wtapiały się w tłum widzów, wręczając podobi-
znę anioła – zwiastuna dobrej nowiny i świątecznych życzeń.

D. Dokumentacja fotograficzna osiągnięć

Wigilia dla Rady Miejskiej w Ratuszu 



148 4. Szkolny teatr „Fakt” i jego dokonania

Aktorki Antygony – od lewej: Magdalena Torzewska, Angelika Koska, 
Jadwiga Jędrzejewska, Marta Murlik, Monika Konwerska.

Taniec z białą damą – na pierwszym planie Jadwiga 
Jędrzejewska
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Bajki na opak w szkole

Anielskie Przesłanie na rynku we Wrześni

Zemsta
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Teatr Fakt we Wrzesińskim Ośrodku Kultury

Damy i huzary
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Członkowie zespołu w Kórniku

Projekt – Pogotowie Teatralne
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Nagroda w Talentach



Wyjątkowym wydarzeniem artystycznym były spektakle z udziałem pracow-
ników samorządu terytorialnego, duchowieństwa, dyrektorów szkół, preze-
sów fundacji, dziennikarzy, rodziców i nauczycieli. Wymienione osoby, mimo 
iż pełnią funkcje publiczne i dysponują ograniczoną ilością wolnego czasu, 
chciały zaistnieć razem na scenie. Żeby tak się stało trzeba było spotykać się 
na próbach i… ćwiczyć, uczyć się tekstu, czasem melodii, ruchu sceniczne-
go, zadbać o kostiumy, scenografię. Jednym słowem – nie było łatwo, a wręcz 
przeciwnie – to ogromne przedsięwzięcie. Nad sprawami organizacyjnymi 
czuwały Sławomira Czarnecka, Julianna Hauke i Angelika Osiewicz. Zainte-
resowani uczęszczali na próby chętnie, a wspólne granie na scenie czy śpie-
wanie dawało im wiele radości przy okazji umacniając więzi międzyludzkie. 
Przegląd wspólnych dokonań artystycznych przedstawia się następująco:

• 2009 – Antygona według Sofoklesa – reżyseria Elżbieta Górczyńska i Sławo-
mira Czarnecka

• 2010 – Moralność pani Dulskiej według Gabrieli Zapolskiej – reżyseria An-
drzej Malicki

• 2011 – Zemsta według Aleksandra Fredry – reżyseria Andrzej Malicki
• 2012 – Klasyka nad Wrześnicą – scenariusz i reżyseria Andrzej Malicki

Poszukiwania teatralne uczniów, 
pracowników samorządu terytorialnego, 

duchowieństwa, dyrektorów szkół 
i nauczycieli

5
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• 2013 – Lis Witalis według Jana Brzechwy – reżyseria Andrzej Malicki
• 2014 – Widowisko słowno – muzyczne Kto ty jesteś człowieku? – scenariusz 

i reżyseria Andrzej Malicki
• 2015 – Prezentacja teatralna Szeptem na podstawie poezji Sabiny Liberkow-

skiej – scenariusz i reżyseria Andrzej Malicki
• 2016 – Wspólne wykonanie z zespołem „Małżeństwo z Rozsądku” piosenek 

Już czas i Zawrócić – dobór tekstów Sławomira Czarnecka, konsultacja mu-
zyczna Grzegorz Adamski

• 2017 – Prezentacja teatralna Słowem świat malowany na podstawie poezji 
Wiesławy Kwinto–Koczan – scenariusz i reżyseria Elżbieta Górczyńska

• 2018 – Koncert Jubileuszowy „Nic się przecież nie kończy”. Wspólne wyko-
nanie z zespołem Małżeństwo z Rozsądku piosenek „Jadę do Ciebie”, „Ta-
bliczka mnożenia”, „Dawać”, „Nic się przecież nie kończy” – dobór tekstów 
Sławomira Czarnecka, konsultacja muzyczna Grzegorz Adamski.

Mimo różnych temperamentów i odmiennych zainteresowań zespół teatralny 
stworzony z samorządowców i oświatowców był bardzo zgrany i zdyscyplino-
wany. 
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Antygona

Chór. Stoją od lewej: Magdalena Torzewska, Elżbieta Górczyńska, Angelika Koska, 
Marta Murlik, Amelia Czajkowska

Adrian Malicki (Kreon) i Paweł Guzik (Starzec)
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Zemsta

Andrzej Malicki (Dyndalski), Sebastian Mazurkiewicz (Papkin)

Wszyscy aktorzy. Stoją od lewej: Sebastian Mazurkiewicz, Milena Antczak, Waldemar 
Grześkowiak, Waldemar Grzegorek, Julia Staniszewska, Jakub Kucza 
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Lis Witalis

Scena zbiorowa. Od lewej: Sławomira Czarnecka, Waldemar Grzegorek, Tomasz Małec-
ki, Donata Hedrych, Alicja Fojt

Witalis złapany. Od lewej: Alicja Fojt, Adam Przybylski, Waldemar Grześkowiak, Violetta 
Przybylska
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Moralność Pani Dulskiej

Waldemar Grześkowiak (Dulski), Milena Antczak (Dulska), Izabela Roszyk (Hesia)

Jakub Kucza (Zbyszko), Kinga Choroś (Hanka), Kinga Kwiatkowska (Mela), Izabela Ro-
szyk (Hesia), Waldemar Grześkowiak (Dulski), Krzysztofa Przybylska (Juliasiewiczowa), 
Milena Antczak (Dulska)
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Kto Ty Jesteś Człowieku

Przy tablicy Alicja Fojt. Siedzą od lewej: Alina Maciejewska, Violetta Przybylska, Wal-
demar Grzegorek, Zenona Golc, Sławomira Czarnecka, ks. Czesław Kroll, Elżbieta Gór-
czyńska

Na pierwszym planie ks. Czesław Kroll, siedzą: Waldemar Grzegorek, Alicja Fojt, Violetta 
Przybylska, Zenona Golc
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Świat słowem malowany

Koncert Jubileuszowy „Nic się przecież nie kończy”

„To już nie ja”. Od lewej: Sławomira Czarnecka, Lilla Pylak, Renata Olszewska, Walde-
mar Grześkowiak, Krzysztofa Przybylska

„Było, ale odleciało”. Od lewej: Sławomira Czarnecka, Lilla Pylak, Waldemar Grzegorek, 
ks. Czesław Kroll, Krzysztofa Przybylska, Renata Olszewska, Alicja Foj
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Małżeństwo z Rozsądku wraz z samorządowcami, oświatowcami, prezesami fundacji 
i duchowieństwem. Stoją od lewej Sławomira Czarnecka, Piotr Denisiewicz, Krzysztofa 
Przybylska, Adam Kalus, Lilla Pylak, Alicja Fojt, Andrzej Kalus, Karol Nowak, Waldemar 
Grześkowiak, ks. Czesław Kroll, Waldemar Grzegorek

Karol Nowak śpiewa piosenkę „Jadę do Ciebie”

Nic się przecież nie kończy
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Napisali o sobie

Sławomira Czarnecka
Absolwentka pedagogiki oraz fi- 
lologii polskiej i klasycznej (Uni- 
wersytet Adama Mickiewicza w Po- 
znaniu), nauczycielka z powoła-
nia, tutor, mentor, krajoznawca, 
ekspert wspomagania i awansu 
zawodowego nauczycieli, ani-
matorka różnorodnych przed-
sięwzięć kulturalnych. Pasjonuje 
ją teatr, kino, muzyka i podróże. 
Lubi zarażać optymizmem, śpie-
wać i sprawiać radość innym. 
Ceni ciszę i spokój. Jej roman-
tyczna natura sprawia, że do-
brze czuje się tam, gdzie bezmiar 
przestrzeni skłania do kontem-
placji.

Karol Nowak 
Wiceburmistrz Miasta i Gminy 
Września
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Waldemar Grzegorek 
Wicestarosta Powiatu Wrzesińskiego

Waldemar Grześkowiak 
Artysta z przymrużeniem oka

Karierę artystyczną rozpoczą-
łem na początku lat sześćdzie-
siątych rolą wiatru w przedsta-
wieniu przygotowanym przez 
przedszkole „Słoneczko”. Nie 
bardzo pamiętam, o co cho-
dziło w sztuce. Bardziej zapa-
miętałem, że za każdym razem 
wiałem za późno. Ten wiatr, 
nomen omen, wyznaczył mi 
drogę przypadkowych uniesień artystycznych. I jak to bywa z wiatrem – wiał, 
jak chciał. Unosił troszkę i rzucał z całą siłą. Milkł na długo i zaskakiwał no-
wymi pomysłami. Następną szansę zaistnienia w sztuce otrzymałem od Pani 
Przedszkolanki przy okazji wyczynów malarskich (plener to raczej nie był), 
kiedy to z pełnym zaufaniem powierzyła mi mycie pędzelków upapranych 
przez młodych artystów. 

Kilka lat później, już jako uczeń szkoły podstawowej, trafiłem do grupy recy-
tatorów podczas szkolnego apelu, gdzie miałem zaprezentować wiersz Jana 
Kochanowskiego Szlachetne zdrowie. Gdy przyszła kolej na mój występ i do-
tarłem do słów: „...bo nic nad zdrowie ani lepszego, ani droższego...” dopadła 
mnie trema i trafiłem na ogromną dziurę w pamięci. Zaciąłem się... Kolejka 
recytatorów poszła do przodu, a ja zastanawiałem się szybko, jak uratować 
swój honor. Kiedy ostatni uczeń zakończył deklamację, z determinacją i bez 
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żadnych uzgodnień wystartowałem ponownie ze swoim „zdrowiem”. Kiedy 
dotarłem w to samo miejsce wiersza co poprzednio, z przerażeniem zauważy-
łem, że dziura trwa zwycięsko jak kleks w zeszycie. Wiatr mną targał, ziemia 
nie chciała się rozstąpić... Za jakiś czas otrzymałem kolejną szansę i miałem 
wystąpić solo w montażu muzycznym. Nie pamiętam jednak, co wówczas 
śpiewałem, bo byłem pod ogromnym wrażeniem jednej z artystek. Do dzi-
siaj Ją pamiętam, ale nie powiem, jak się nazywała… W podstawówce moim 
nauczycielem muzyki był p. Stanisław Zdunowski, dzięki któremu posiadłem 
podstawy wiedzy muzycznej i który prowadził z dużymi sukcesami chór szkol-
ny. Z wiedzy przekazanej przez Pana Zdunowskiego korzystam do dzisiaj, ale 
wówczas nie dałem się wciągnąć do szkolnego chóru, wykręcając się kółkiem 
plastycznym. Swój błąd naprawiłem dopiero po dwudziestu latach... Pod ko-
niec podstawówki podjąłem jeszcze heroiczną próbę nauki gry na gitarze...

Do tematu gitary wróciłem dopiero w liceum, kiedy uskładałem wreszcie pie-
niądze na instrument i zaliczyłem dwa lata nauki gry na gitarze klasycznej 
pod okiem Pana Grychowskiego. Koniec drugiego roku miał zostać zwień-
czony występem na deskach wrzesińskiego amfiteatru w towarzystwie innych 
uczniów Ogniska Muzycznego. Tego dnia jechałem na jakieś zawody strze-
leckie z zamiarem powrotu na występy. Miałem nadzieję, że jakoś uda mi się 
wrócić tzw. okazją na czas. Długo machałem ręką, aż w końcu ulitował się 
nad zrozpaczonym autostopowiczem jakiś motocyklista. Do Wrześni dotarli-
śmy już po koncercie... Wspaniałe zapowiadająca się kariera artystyczna legła 
w gruzach! Los dał mi jeszcze szansę na spełnienie twórcze w szkolnym kaba-
recie u prof. Nowaczyka. Pojawiła się też szalona próba zaistnienia w zespole 
tańca nowoczesnego, ale z niewyjaśnionych przyczyn pani instruktorka szyb-
ko pozbyła się chłopców. O parytetach jeszcze wtedy nie było słychać. W któ-
reś wakacje z nudów nauczyłem się grać na harmonijce ustnej i flecie prostym. 
I tak oto zostałem grajkiem obozowo–rajdowo–imprezowym, chałturzyłem 
przez szkołę średnią, studia i po długiej przerwie – podczas letnich wędrówek 
z przyjaciółmi po Polsce. 

Na studiach w akademiku trzeba było zachować wyjątkową czujność, bo graj-
kowie byli w cenie, a imprezy działały na młodych mężczyzn jak trójkąt ber-
mudzki (Wino, Kobiety i Śpiew). Granie szło mi coraz łatwiej i nawet zdoby-
łem pierwszą nagrodę w konkursie „piosenki zakazanej”. Nie bardzo pamię-
tam, dlaczego zakazanej (śpiewałem Rzekę)… Po jakimś czasie jako dobrze 
zapowiadającego się barda zaproszono mnie na spotkanie w kameralnym gro-
nie po koncercie niezapomnianego Jacka Kaczmarskiego. Do tego zaszczytu 
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doszła jeszcze największa dla mnie nagroda w „karierce artystycznej” – mo-
głem zagrać na gitarze Mistrza. 

Po studiach długo nie brałem gitary do ręki (chyba że trzeba było zaśpiewać 
kołysankę moim dzieciom). Za to, o dziwo, przeprosiłem się z chórem. I to 
nie jednym. Po kolei śpiewałem w chórze parafii pw. Świętego Ducha, wrze-
sińskiej Fary, w „Cameracie”, no i jeszcze zaliczyłem skromny epizod z „Chó-
rem od Wielkiego Święta” w wersji mini, czyli Wielkanocnej. Gdzieś tam po 
drodze zdarzyły mi się jeszcze przypadkowe solowe występy, po których nie 
zostało żadnego śladu i dowodu.

Wydawać by się mogło, że moja prawie artystyczna kariera dobiegła już koń-
ca, gdy niespodziewanie trafiła na nowe wyzwanie... Wiatr, który od przed-
szkola nie przestawał mi szumieć w głowie dźwiękami i kolorami, przyniósł 
mnie nagle do Teatru na Prowincji. 

Parafrazując słowa Boba Dylana: 

Przez ile dróg musi przejść każdy z nas,
By mógł artystą się stać?
Przez ile mórz lecieć ma weny ptak,
Nim w końcu uderzy o piach?
....................................................
Odpowie ci wiatr wiejący przez świat, 
Odpowie ci, bracie, tylko wiatr.

Ksiądz kanonik 
Czesław Kroll

Święcenia kapłańskie otrzyma-
łem 5.06.1976 w Bazylice Pryma-
sowskiej w Gnieźnie z rąk Sługi 
Bożego Kardynała Stefana Wy-
szyńskiego Prymasa Tysiąclecia. 
W tym samym roku zdobyłem ty-
tuł magistra teologii na Wydziale 
Teologicznym Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu. 
Byłem wikariuszem w Parafiach: 
Świętego Mikołaja w Janowcu 
Wlkp, Świętej Trójcy w Łobże-
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nicy i Świętych Polskich Braci Męczenników w Bydgoszczy na Wyżynach. 
Uczestniczyłem w ostatnim nabożeństwie różańcowym prowadzonym w tej 
parafii przez błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszkę 19.10.1984 roku. 
Tego wieczoru ksiądz Jerzy, kapelan warszawskiej „Solidarności” został 
podstępnie zatrzymany, uprowadzony i zamordowany przez pracowników 
Służby Bezpieczeństwa. To wydarzenie wywarło wielki wpływ na moje ży-
cie. W roku 1990 zostałem proboszczem Parafii Świętego Jana Chrzcicie-
la w Kołdrąbiu (dekanat Rogowski), a po śmierci księdza kanonika Józefa 
Wronki od 2003 roku proboszczem Parafii Świętego Krzyża we Wrześni. Tu-
taj trafiłem na wielu wspaniałych ludzi, z którymi dobra współpraca układa 
się do dziś. Poza kapłaństwem interesuję się sportem (piłka nożna, narciar-
stwo) oraz muzyką.

Elżbieta Górczyńska

Pedagog, instruktorka teatralna, reży-
serka, absolwentka Państwowej Wyż-
szej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Sol-
skiego w Krakowie. Twórczyni Teatru 
„Otczapy” działającego przy Wrzesiń-
skim Ośrodku Kultury.

Grzegorz Adamski

Akordeonista, klawiszowiec, wokalista, 
konferansjer, absolwent wychowania 
muzycznego WSP Bydgoszcz. Nauczy-
ciel muzyki w szkole w Nowym Folwar-
ku i w Samorządowej Szkole Podsta-
wowej nr 6 we Wrześni. Koncertował 
z m.in. Joao Galante   i Jose Henrique 
Ferejra (Portugalia) oraz Tony Esposito 
(Włochy). Przez kilka lat występował 
w bydgoskim chórze Zespołu Pieśni 
Dawnej pod dyr. prof. Jana Lacha. Ze 
Świętem Teatru na Prowincji związany 
od początku jego istnienia. 
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Alicja Fojt

Absolwentka pedagogiki Uniwersytetu Ada-
ma Mickiewicza w Poznaniu, nauczyciel-
ka edukacji wczesnoszkolnej. Ze Świętem 
Teatru na Prowincji związana od początku 
jego istnienia – do dziś pełni funkcję członka 
jury. Brała udział w wielu przedstawieniach 
teatralnych przygotowywanych w gronie 
dorosłych wystawianych podczas Święta Te-
atru. Interesuje się filmem, teatrem. Czyta 
książki biograficzne i historyczne. Uwielbia 
podróże. Urodziła się i mieszka we Wrześni.

Krzysztofa Przybylska

Absolwentka polonistyki na Uniwersytecie 
Adama Mickiewicza w Poznaniu, miło-
śniczka języka polskiego, teatru, kina, kraju 
ojczystego, pieszych wędrówek z plecakiem 
i rowerowych również. Chętnie podąża 
„tam, gdzie śpiew”, lubi słuchać i śpiewać, 
zwłaszcza w chórze.

Julianna Hauke

Polonistka i nauczyciel bibliotekarz w Sa-
morządowej Szkole Podstawowej im. Pol-
skich Noblistów w Nowym Folwarku. Od 
wielu lat związana ze Świętem Teatru na 
Prowincji, od 2012 jest przewodniczącą 
jego Rady Programowo – Artystycznej. 
Najbardziej w projekcie ceni sobie różno-
rodność spotkań i doświadczeń. W wol-
nym czasie lubi czytać, słuchać muzyki 
oraz po prostu być ze swoją rodziną.
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Angelika Osiewicz

Sekretarz szkoły, miłośniczka teatru, literatu-
ry i sztuki, współorganizator projektu Święto 
Teatru na Prowincji. Aktywnie uczestniczy 
w przygotowaniu, realizacji i podsumowaniu 
przeglądów teatralnych, jak i też wszystkich 
konkursów i imprez towarzyszących. Dba m. 
in. o scenografię. Sprawuje opiekę nad uczest-
nikami, opiekunami i członkami jury, trosz-
cząc się o miłą atmosferę i niezapomniane 
przeżycia.

Lilla Pylak

Nauczyciel dyplomowany w Samorządowej 
Szkole Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II we 
Wrześni. Zachęca dzieci do zwiedzania naj-
bliższej okolicy, regionu i ciekawych miejsc 
naszego kraju, organizuje wycieczki krajo-
znawcze. Pracuje społecznie w Fundacji Dzieci 
Wrzesińskich, którą kieruje od 9 lat. Fundacja 
przygotowuje co roku szeroką gamę atrakcji: 
warsztaty artystyczne, warsztaty językowe, 
wycieczki krajoznawcze oraz wiele cyklicz-
nych konkursów takich jak: Konkurs Piosenki, 
Konkurs Fotograficzny, Konkurs Europejski. 
Pomaga dzieciom chorym, z niepełnospraw-
nością oraz wspomaga dzieci utalentowane. FDW współpracuje ze szkołami 
naszego powiatu, pozyskując fundusze od Gminy Września, Starostwa Powia-
towego oraz Urzędu Marszałkowskiego na konkursy matematyczne oraz Świę-
to Teatru na Prowincji. Z wielką przyjemnością przy okazji tegoż święta Lilla 
Pylak bierze udział w przygotowaniach wspólnych występów i koncertów ra-
zem z przedstawicielami wrzesińskiego samorządu terytorialnego, duchowień-
stwa i placówek oświatowych. 
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Scanariusz Elżbiety Górczyńskiej na podstawie 
poezji Wiesławy Kwinto-Koczan

Słowem świat malowany

Scena: stół i dwa krzesła. Ela siedzi przy stole z laptopem, dwie osoby (Krzysia 
i Alicja) za jej placami stoją obok siebie

Ela: 
A jeśli…
A jeśli słowo, 
niech nie kłamie, 
wielką czy małą literą pisane.
Alicja:
A jeśli nuta, 
co je niesie, 
właściwej struny 
niech sercem dotyka

Krzysia:
A jeśli radość, 
niech szczelnie otula, 
tym co przyniesie 
słowo i muzyka.
Alicja i Krzysia odwracają się tyłem do widowni
Wchodzi Sławka zza kulis z ptakiem kolorowym w dwóch dłoniach:

Sławka:
Znalazłam ptaka
za złamanym 
skrzydłem.
Pozostali głowy wytykają zza zastawki w rytmie 1,2,3,4,5,6 – po kolei 
Podziobał dłonie, 
swoją nieufnością.
Wkrótce zaczął
jeść z mojej ręki.
Teraz nie chce 
odlecieć.
Sławka próbuje poderwać ptaka do lotu, unosząc go wysoko na wprost, potem 
w prawo, potem w lewo, opuszcza ramiona i kładzie ptaka na środku pod sto-
łem. Reszta za jej plecami robi z dłońmi to samo, powtarzając te same trzy ruchy 
podrywu ptaka do lotu i odwracają się tyłem do widowni.



170 5. Poszukiwania teatralne uczniów, pracowników...

Renata wychodzi z tłumu, siada pod stołem i rozmawia z ptakiem

Renata (wyrywa ptakowi białe piórko):
Będziesz zawsze 
Ptasim piórkiem
tańcem liścia 
dajesz znać, że jesteś obok.
Nieustannie się rozgląda (reszta zaczyna bardzo powoli przez prawe ramię na 
slow odwracać się w kierunku widowni)
czy to ty, ten biały obłok?
Czy ten wietrzyk, 
czy ten deszcz 
co dotyka moich dłoni? 
Reszta (nachyla się pod stół i mówi):
Pewnie jesteś jego kroplą 
spływającą nam po skroni.

Renata:
Będziesz zawsze 
skoro byłeś, 
tylu z nas cię przecież znało.
Jak ten listek i to piórko, 
było chociaż odleciało. (dmucha w piórko)
(Członkowie chóru z kieszeni wyciągają piórka i dmuchają w kierunku widowni)

Muzyka 

Wszyscy rozchodzą się i próbują odnaleźć swoje miejsce, siadając wygodnie: 
dwie osoby na jednym krześle, dwie osoby na drugim krześle, dwie osoby na 
stole, dwie osoby pod stołem, a dwie stoją na scenie.

Alicja w tym czasie wychodzi za kulisy, wraca i wnosi 9 eleganckich filiżanek 
z „kawą” i jednym kubek parchaty dla Waldka Grześkowiaka. Przy muzyce czy-
tamy wiersze, które są rozrzucone na stole: improwizacja czytania dyskutowa-
nie w parze, trójkach i picie kawusi – pantomima.

Waldemar Grześkowiak (mówi do Karola):
Mówię panu, panie Szymek,
wyszłem sobie puścić dymek 
a tu zaraz się przyszpontał 
gruby Zdzicho – ta ciemnota 
i mi mówi, pan kapuje, 
że dziadostwa nie kupuję 
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i że se postawi dom
(Lila podchodzi po kartki do Eli i zaczyna je czytać)

Karol:
(chyba za zebrany złom)

Waldemar Grześkowiak:
A niech se kupuje 
mnie nic tam do tego 
niech traci kasiore 
nie moja a jego 
i co mnie obchodzi 
(na dobrą wziąć sprawę) 
i jego interes i nóżki szpotawe

Reszta/chór (przerywa mu):
Ciiiiiiiiiiiiiii!!!!!!

Lila: (zajmuje się w tym czasie tym plikiem kartek, czyta je z niedowierzaniem, 
drze, rzuca i mówi)
To już
nie ja choć serce te 
Rh plus Be
i DNA.
To już nie ja.
Gorycz nie ta.
Czułość nie ta.
Nie, to nie ja.
A może ja? (zawiesza się reszta patrzy na nią)
Ale nie Ty?
Nie tamte sny?
Nie tamte dni?
Nie, to nie my.
To już nie my!

Waldemar Grześkowiak (kontynuuje swoje wywody do Alicji):
Mówię pani, pani Ziuta,
z tego Zdzicha kawał …….

Alicja:
…. Buta???
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Waldemar Grześkowiak zaprzecza:
Wybrałem się rano 
do lasu na grzyby, 
a ten już tam łazi 
(przypadek to niby) 
wałówkę z koszyka 
wyciąga i je, i żeby choć spytał 
czy trochę też chce.
A niech obżera 
jak głupi, cholera 
nie mój cholesterol
i kłopot nie mój. 
A tak między nami 
ten Zdzicho to …….

Alicja:
…. Gnój?

Waldemar Grześkowiak kiwa głową

Reszta/ chór:
Ciiiiiiiiiiiiiiiii !!!!!!!

Ks. Czesław:
Mieć kolce jeża
Reszta odkłada nerwowo i szybko filiżanki na stół i nieruchomieje – stop klatka
Ks. Czesław animuje jednej osobie ręce i ustawia je w pozycji „kolców” – reszta 
naśladuje te ruchy osoby animowanej i ustawia swoje ręce w pozycji agresora.
Mieć kolce jeża
Mieć kolce jeża
Chować 
całą miękkość 
przed dotykiem zła 
Mieć w sercu 
błękit 
by starczyło 
na całą zimą
Wiedzieć 
kiedy kolce schować 
kiedy przyszło lato
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Waldemar Grześkowiak: (do Waldemara Grzegorka)
Mówię panu, panie Stach, 
że ten Zdzich to jest łach 
i podobno opowiada, 
że się czepiam (kawał dziada)
Miałbym kogo, patrz no który 
jak to nosa drze do góry 
jakby pępkiem świata był 
ta miernota, marny pył.
Co mnie w końcu to obchodzi 
co on robi i gdzie chodzi 
i czy tyje, albo chudnie 
czy wygląda wręcz paskudnie. 
Teraz myśl swą sprecyzuje:

Reszta/chór z politowaniem:
„się innymi nie zajmuje”

Ela pisząc na maszynie i wszyscy uczą się tekstu na pamięć!!!
Nie cenimy czasu

Lewa strona:
Siódma

Prawa strona:
ZA piętnaście

L.S.:
Trzecia

P.S.:
ZA dwadzieścia

Ela:
Gdyby

L.S.:
Dziesiąta

P.S.:
ZA tysiąc

L.S.:
Dwunasta
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P.S.:
ZA milion
L.S.:
Ostatnia

P.S.:
BEZCENNA

Ela:
Zaraz 
wszyscy chcieliby 
go mieć

Reszta/chór:
ZA wszelką cenę!!! 

Karol: (reszta organizuje pociąg)
Między krzakami, na górce w lesie 
jest sobie przejazd – gminna wieść
niesie
Z tęsknotą słucha, czy pociąg stęka, 

Wszyscy/chór:
Buch, uch, puff, uff
Tak to to tak to to tak to to

Karol:
taka to jego radość maleńka.
Wreszcie się zbliża, przejazd rumieni 
przed tym spotkaniem co los
odmieni.
Drżą czule szyny jak dziewcząt 
łydki,
oddech zamienia w krótki i szybki. 
Wszyscy/chór:
Buch, uch, puff, uff
Tak to to tak to to tak to to

Karol:
Lecz wymaganiom gościa nie sprostał…
Pociąg odjechał, 
a przejazd został.
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I pociąg, czyli wszyscy/chór, wyjeżdża ze sceny czyniąc onomatopeje!
Waldemar Grzegorek „ucieka z pociągu” i skrada się do krzesła, i siada, i patrzy 
przez wirtualne okno pociągu

Waldemar Grzegorek:
Września 
W ramach okiennego poranka
dostałam wysokie drzewo
z pustym gniazdem,
obietnicę dnia wypełnionego
niczym górski potok po ulewie.
Przez bezlistne gałęzie,
przesiąkała czerwień dachów.
Pod nimi żyło miasteczko
o znanej historii
i nieznanych ludziach.
Oprawiony w okienne ramy wieczór,
był jak wieko starej skrzyni
pełnej nowych skarbów.

/Wychodzą wszyscy i się kłaniają/
Mówię Pani, Pani Ela
Z tego Zdzicha to cholera
Wszędzie wciśnie się ta menda
Tu się szwenda, tam się szwenda
Z lewa, z prawa – zawsze z przodu
Kwartalnicy, PiCu, CODU
Tu ma szwagra, tam kuzyna
A ja szukam cóś dla syna
Zdzich nieczuły dla mych racji
Twierdzi, że brak mu kwalifikacji
Niby, że mu pleców brak?
I pod sufitem ma coś nie tak?
Niech się udławi ośmiorniczkami
Niech mu się Madryt przyśni nocami
Ja mam swój honor, ni grama pyłu
Grubego Ździcha mam nisko z tyłu!

Waldemar Grześkowiak 2017
Zainspirowany utworem Gruby Ździcho Wiesławy Kwinto-Koczan
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Klasyka nad Wrześnicą

scenariusz i reżyseria: Andrzej Malicki

Nowy Folwark – Psary Polskie 2012
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Wstęp
Niniejszy scenariusz autorstwa Andrzeja Malickiego – aktora i  reżysera Te-
atru im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie – stanowił podstawę przedstawienia 
zaprezentowanego 18 maja 2012 r. publiczności zgromadzonej na uroczystej 
Gali podsumowującej IX edycję Święta Teatru na Prowincji. W spektaklu tym 
oprócz młodzieży ze szkolnego teatru „FAKT 3”, wystąpili przedstawicie-
le władz samorządowych, lokalnej prasy, dyrektorzy placówek oświatowych 
i kulturalnych.

Jest to – jak pisze sam autor – rodzaj zabawy literacko-teatralnej kabaretu czy 
też okolicznościowej „szopki”. Znane teksty z klasyki polskiej literatury (Wy-
spiański, Konopnicka, Mickiewicz) zostały uzupełnione i zaadaptowane do 
współczesnych realiów. Uwzględniono lokalne zdarzenia oraz autentyczne re-
gionalne postacie.

Zapraszamy do lektury „Klasyki nad Wrześnicą” i podróży przez historię i współ-
czesność (która nieubłaganie staje się historią) naszej Małej Ojczyzny.

Organizatorzy ŚTnP 2012
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Obsada:

Burmistrz – Waldemar Grześkowiak
Starosta – Waldemar Grzegorek
Dziennikarz – Waldemar Śliwczyński
Dyrektor Muzeum – Sebastian Mazurkiewicz
Nauczycielka – Sławomira Czarnecka
Konopnicka – Alicja Fojt
Telimena – Barbara Szewczyk
Zosia – Donata Hedrych
Chór Dzieci Wrzesińskich – młodzież
Autor – Andrzej Malicki
Uczennica – Małgorzata Lisiecka

NAUCZYCIELKA (z egzemplarzem Pana Tadeusza lub dziennikiem)

Czy mi się zdawało?
Czy to echo grało?

(czyta)

Dziś dla nas, w świecie nieproszonych gości,
W całej przeszłości i w całej przyszłości
Jedna już tylko jest kraina taka,
W której jest trochę szczęścia dla Polaka,
Kraj lat dziecinnych! On zawsze zostanie
Święty i czysty, jak pierwsze kochanie

(A. Mickiewicz Pan Tadeusz)

Cicho wszędzie, głucho wszędzie,
Czy się lekcja dziś odbędzie?
Wszak zadałam, daję słowo,
epopeję narodową
o ojczyźnie – co jak zdrowie.
Uczniów nie ma! Kto odpowie?
A cała szkoła na moim karku.
Wręcz cały Zespół w Nowym Folwarku.

(Wybiegają uczniowie, czyli Chór Dzieci Wrzesińskich. Taniec)
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UCZENNICA

Bo kto za młodu nie ugiął się w męce,
Ten, gdy dorośnie, będzie wiele wart!
A gdy uchwyci przyszłość w swoje ręce
I światu ciśnie swojej dłoni hart,
Ten życie nowe w swej ojczyźnie wznieci:

CHÓR DZIECI WRZESIŃSKICH 

O wrzesińskie dzieci!
(Paulina Wężyk Wrzesińskie dzieci)

MARIA KONOPNICKA

Tam od Gniezna i od Warty
Biją głosy w świat otwarty
Biją głosy, ziemia jęczy….

CHÓR DZIECI WRZESIŃSKICH

Nas klasyką wciąż się męczy!

NAUCZYCIELKA

Dziś Teatru moc magiczna!

KONOPNICKA

Jestem Maria Konopnicka.

NAUCZYCIELKA

Po cóż literackie duchy?

KONOPNICKA

Niechaj przyjdą na podsłuchy
Na wesele

CHÓR DZIECI WRZESIŃSKICH

Na wesele! Na wesele!
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BURMISTRZ

Kto mnie wołał
Czego chciał?

STAROSTA

Kto mnie wołał
Czego chciał?

DZIENNIKARZ

Kto mnie wołał
Czego chciał?

BURMISTRZ

Zebrałem się, w com tam miał.

STAROSTA 

Jestem, jestem na wesele.

DZIENNIKARZ

Przyjedzie tu gości wiele
St. Wyspiański Wesele)
(witają się podaniem ręki)

BURMISTRZ

Waldek

STAROSTA

Waldek

DZIENNIKARZ

Waldek

KONOPNICKA

Wstańcie sioła! Wstańcie grody!
Ruszcie z brzegów Gopła wody!
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Bijcie dzwony od Kruszwicy (M. Konopnicka O Wrześni)
Waldemarów trudno zliczyć!

NAUCZYCIELKA

A to w głowie się nie mieści:
Trójka Waldków z jednej Wrześni!

STAROSTA
Cóż tam panie w polityce?
Chińczyki trzymają się mocno?

DZIENNIKARZ

A mój miły gospodarzu
mam przez cały dzień dość Chińczyków.

STAROSTA

Pan polityk.

DZIENNIKARZ

Otóż właśnie polityków
mam dość, po uszy dzień cały.

STAROSTA

Kiedy to ciekawe sprawy.

DZIENNIKARZ

A to czytaj kto ciekawy (Wesele)

BURMISTRZ

Czytać mogę nawet w gościach.
Gdzie?

DZIENNIKARZ

We „Wrzesińskich Wiadomościach”.
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BURMISTRZ

A wracając do Chińczyków.
niech nie wchodzą nam w paradę,
narobili mnóstwo byków
i spieprzyli autostradę!

STAROSTA

Niech na całym świecie wojna,
byle polska wieś zaciszna,
byle polska wieś spokojna (Wesele)

DZIENNIKARZ

Tako rzecze dziś Platforma!!

NAUCZYCIELKA

Wsi spokojna, wsi wesoła,
Który głos twej chwale zdoła?
Kto twe wczasy, kto pożytki
Może wspomnić za raz wszytki. (Jan Kochanowski)

BURMISTRZ

Nadzwyczajny wyraz troski.
Toć poznaję – Kochanowski.
KONOPNICKA
A jak poszedł Stach na boje,
Zaszumiały jasne zdroje,
Zaszumiało kłosów pole
Na tęsknotę, na niedolę... (A jak poszedł król)

DZIENNIKARZ

Wierszyk owszem, całkiem śliczny,
ale pozytywistyczny.

NAUCZYCIELKA

Mnie zaś bardziej dziś zachwyca
romantyczność Mickiewicza.
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DYREKTOR MUZEUM

Litwo! Ojczyzno moja. Ty jesteś jak zdrowie.

STAROSTA

Tekst ten – muzealny obiekt!

BURMISTRZ

Owe Zosie, Telimeny!

DZIENNIKARZ

Młodzi! Chcecie?

CHÓR DZIECI WRZESIŃSKICH

Nie!!! Nie chcemy!!!

KONOPNICKA

Zbudziły się prochy Piasta, Wstał król, berło mu urasta, Skroń w koronie ja-
snej świeci, Bronić idzie polskie dzieci...

NAUCZYCIELKA

Te cytaty jakby troszkę
gra w klasykę, czy gra w Zośkę?

TELIMENA

„Kochana Zosiu, już też całkiem zapominasz
I na stan, i na wiek twój; wszak to dziś zaczynasz
Rok czternasty, czas rzucić indyki i kurki;
Fi! to godna zabawka dygnitarskiej córki!
I z umurzaną dziatwą chłopską już do woli
Napieściłaś się! Zosiu! patrząc, serce boli;
Opaliłaś okropnie płeć, czysta Cyganka,
A chodzisz i ruszasz się jak parafijanka.
Już ja temu wszystkiemu na przyszłość zaradzę;
Od dziś zacznę, dziś ciebie na świat wyprowadzę,
Do salonu, do gości – gości mamy siła,
Patrzajżeż, ażebyś mnie wstydu nie zrobiła”.
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ZOSIA

„Ach, Ciociu! już tak dawno nie widziałam gości!
Od czasu, jak tu żyję z kury i indyki,
Jeden gość, co widziałam, to był gołąb dziki;
Już mi troszeczkę nudno tak siedzieć w alkowie;
Pan Sędzia nawet mówi, że to źle na zdrowie”. 

(Pan Tadeusz)

DYREKTOR MUZEUM
Ile cię trzeba cenić ten tylko się dowie…

ZOSIA
Mam się męczyć tak bez celu?

TELIMENA

Trza być w butach na weselu.

DZIENNIKARZ

Ja to czuję, ja to słyszę
Kiedyś wszystko to opiszę.

BURMISTRZ

By uniknąć niecnych plotek,
Dodaj album swoich fotek.

DYREKTOR MUZEUM
Tymczasem przenoś moją duszę utęsknioną
Do tych pagórków leśnych, do tych łąk zielonych,
Szeroko nad Wrześnicą pięknie rozciągnionych…

BURMISTRZ

To marzenia w starym stylu.

DYREKTOR MUZEUM

Tęskno mi też po Tonsilu,
Co jak w gruzach Koloseum.
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STAROSTA

Weź głośniki do Muzeum!

DYREKTOR MUZEUM

O, gdybym kiedyś dożył tej pociechy,
aby me księgi zbłądziły pod strzechy.
Me publikacje o okolicy:
któż urok Nekli, Lipówki policzy.
Wiem, że me trudy nie pójdą na marne.
Ja mam ambicje…

DZIENNIKARZ

Lecz Regionalne.

DYREKTOR MUZEUM

Tak to się czasami zdarza,
gdy dosiada się Pegaza.

KONOPNICKA

Zdaje się, że sens już łapię,
wszak stworzyłam Naszą szkapę

BURMISTRZ, STAROSTA, DZIENNIKARZ

Telimeno! Telimeno!

TELIMENA

Niech panowie imię zmienią.

BURMISTRZ, STAROSTA, DZIENNIKARZ, DYREKTOR MUZEUM

Wszak tęsknimy tu za panią!

TELIMENA

Proszę zwać mnie TELEMANIĄ.
Powiem wprost, bez zakłamania,
że nie mrówki mnie oblazły,
a Świątynię mą Dumania,
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dziś zastąpił ekran z plazmy.
Me westchnienia i me żale,
oraz uczuć mych zawiłość
wypełniają wciąż seriale
Złotopolscy, M – jak miłość
Gorzkie łzy też można gubić,
kiedy umarł Rysiek Lubicz,
lub w kartonach pośród krzaków
padła Hanka z Mostowiaków.
A dalszych zgonów już nie wywróżę,
bo dobry szpital jest w Leśnej Górze.
Nie dla mnie Litwy leśne pagórki,
wolę oglądać jeszcze powtórki.

ZOSIA

Zosia pochwali się przed panami,
że lubi bardzo Taniec z gwiazdami.
Bo dla mnie jest to najlepszy lans:
takie X Factor i You Can Dance.

TELIMENA

Chociaż ksiądz Robak inne ma zdanie.
Każe oglądać tylko Plebanię
i mówi, że go wcale nie wzrusza
James Bond w osobie Ojca Mateusza.
Wszak Robak jeździ nową Toyotą,
a kto ma rower – ten jest idiotą!

BURMISTRZ

A nasza dola, zawsze jednaka:
siąść na tapczanie – zalać robaka.

CHÓR DZIECI WRZESIŃSKICH (Leń)

NAUCZYCIELKA

Dzieci tej ziemi! Gdy was ból omota,
A dobre serca pocznie męka gnieść,
Gdy słabnąć pocznie i wiara i cnota,
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Niech wam przyświeca owych dzieci cześć,
Co świecić będzie do końca stuleci:
Z tych wrzesińskich dzieci! 
(Paulina Wężyk)

KONOPNICKA

„Polska to jest wielka rzecz: Podłość odrzucić precz, Wypisać świętą sprawę 
Na tarczy, jako ideę, godło, I orle skrzydła przyprawić, Husarskie skrzydlate 
szelki Założyć, A już wstanie któryś wielki, Już wstanie jakiś polski święty”. 

(Wesele)

BURMISTRZ (czyta z gazety)

O roku ów! Kto ciebie widział w naszym kraju.
Ciebie lud zowie dotąd rokiem urodzaju
A kibic rokiem Euro! Dotąd lubią starzy
O tobie bajać, dotąd pieśń o tobie marzy.
Ogarnęło Polaków serca z wiosny słońcem
Jakieś dziwne przeczucie, jak przed świata końcem
Jakieś oczekiwania tęskne, rozognione
O murawie i kadrze, o nowym stadionie…
Ksiądz Robak wznosił modły proszące o cuda,
„Gott mit uns” powtarzał sam Franciszek Smuda.
Pan Prezydent ustawę uchwalił w tej porze,
Aby na koszulki wrócił polski orzeł.
Stadiony postawiono na kształty świątyni,
Na których trawę lizał sam Michel Platini.
Przeciwnika śledzono, liczono, że przecie
Tak udając Greka, zwyciężymy Grecję.
Potem, ulatując w myślach marzeniami,
Łatwo będzie rozprawić się też z pepikami.
I hymn śpiewając z wyciągniętą szyją
Jak w bitwie warszawskiej zwyciężyć z Rosją!
Prezes PZPN-u obiecywał za to,
Że mistrzami będziemy, będzie piękne lato.
Pesymiści zrzędzili: „Znowu damy ciało”
I ćwiczyli pieśń znaną:
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CHÓR DZIECI WRZESIŃSKICH (śpiewają)

Nic się nie stało!
Polacy nic się nie stało!

DZIENNIKARZ

By zwyciężać odziani nawet w garniturki
Umiejętnie potrzeba pociągać za sznurki.

DYREKTOR MUZEUM

I z dziecinną radością pociągnął za sznurek,
By stary Dąbrowskiego posłyszeć mazurek.

TELIMENA

Ostał nam się ino sznur.

ZOSIA

Ostał nam się ino sznur.

CHÓR DZIECI WRZESIŃSKICH (Taniec „Miałeś chamie…”)

STAROSTA

Kto nas w świecie dziś zrozumi.
Dobrze, że jesteśmy w Unii!
To wymowę swą i treść ma…

TELIMENA, ZOSIA

Unia! Unia!

BURMISTRZ

Unia Wrześnian!!!

DZIENNIKARZ

Po całym świecie
możesz szukać Polski, panno młoda,
i nigdzie jej nie najdziecie.
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KONOPNICKA
To może i szukać szkoda.

STAROSTA
A jest jedna mała klatka –
o, niech tak Jagusia przymknie
rękę pod pierś.

ZOSIA
To zakładka
gorseta, zeszyta trochę przyciaśnie.

DYREKTOR MUZEUM 

– A tam puka?

TELIMENA 
I cóż za tako nauka? 
Serce – !–? 

WSZYSCY 
A to Polska właśnie. (Wesele)

AUTOR
Poloneza czas zacząć. Pan Starosta rusza,
Poprawia marynarkę, bo nie ma kontusza
I rękę podaje już do tańca Zosi.
Burmistrz Telimenę w drugą parę prosi,
A Dziennikarz, patrząc w zatroskane licko,
Do poloneza staje z Maria Konopnicką.
Zaś Dyrektor Muzeum z pewną, tęgą miną,
W posuwisty tan rusza z panią Sławomirą.
Chór Dzieci Wrzesińskich w tan zaprasza gości,
By na koniec też mogli rozprostować kości.
I ja tam z gośćmi byłem, miód i wino piłem,
A com widział i słyszał, w księgi umieściłem.
(Przy dźwiękach poloneza rusza korowód par. Młodzież zaprasza widzów i gości do 
orszaku. Wszyscy okrążają salę lub wychodzą na zewnątrz i wracają do ukłonów.
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Dziękujemy za współpracę
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Koncert Jubileuszowy „Nic się przecież nie kończy”. Stoją od lewej: Angelika Osiewicz, 
Eugenia Dolata, Julianna Hauke, Wiesława Kwinto-Koczan, Krzysztofa Przybylska, Ja-
rosław Wolański, Grzegorz Adamski, Waldemar Grzegorek, Łukasz Leśniak, Wojciech 
Leśniak, Sławomira Czarnecka, Piotr Denisiewicz, Andrzej Kalus, Alina Maciejewska, 
Adam Kalus.






