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WSPANIAŁE
PRZEDSIĘWZIĘCIE!

Niedzielny wieczór, 30 marca 2014 roku na
pewno zaliczę do bardzo udanych i wartych
zapamiętania. Miałam bowiem okazję
uczestniczyć  w Mierzeszynie w wyjątkowym
wydarzeniu, jakim było wystawienie komedii
„Szato de Mereszą” wg  autorskiego  scenariusza
Mariusza Czerwińskiego i w wykonaniu
świetnie zapowiadających się rodzimych
aktorów. Wcielili się oni w fikcyjne postacie z
takimi umiejętnościami i  zaangażowaniem, że
trudno było w nich rozpoznać osoby na co dzień
uczące się, studiujące, czy wykonujące różne
zawody, a nie mające z aktorstwem nic
wspólnego. Całości wielce pouczającego i
pięknego, zagranego z sercem, w oryginalnych
żuławskich strojach przedstawienia,  dopełniła,
z wielkim wyczuciem i znawstwem  dobrana
muzyka, wykonana na żywo przez artystów
Capelli Gedanensis (Eugenię i Przemka
Mazurów) oraz pomysłowa i dopracowana w
szczegółach dekoracja.  Krótko mówiąc: brawo,
brawo, brawo za pomysł i realizację, a nade
wszystko gratulacje za chęć zrobienia czegoś
niebanalnego i determinację w
przeprowadzeniu dzieła od początku do końca.
Nic więc dziwnego, że wypełniająca  szczelnie
świetlicę wiejską publiczność, gromkimi
brawami nagrodziła występy  i włożony trud
wszystkich zaangażowanych w to
przedsięwzięcie. Dało się wtedy wyczuć
poczucie solidarności i dumy z przynależności
do takiej społeczności, która potrafi się
zintegrować w działaniu na rzecz wspólnego
dobra, jakim jest niewątpliwie rozwój duchowy
i kulturalny mieszkańców mierzeszyńskiej
parafii. Wymownym tego wyrazem był wręczony
przy końcu sztuki, podczas koronacji,   nowej
parze królewskiej, Wielki Herb Mierzeszyna
oraz odśpiewany przez chór „Santo
Bartolomeo” uroczysty hymn Mierzeszyna. O
podniosłej, ale radosnej  atmosferze świadczyły
również wypowiedzi gości  oraz wręczane przez
Wójta Gminy Trąbki Wielkie podziękowania dla
twórców i sprzymierzeńców tego
przedsięwzięcia.  Podsumowując, myślę, że
wystawienie sztuki „Szato de Mereszą” to
bardzo duży i istotny krok do powstania
swoistego Teatru Mierzeszyńskiego – miejsca,
gdzie w przekazie teatralnym znajdą się echa
spraw ludzkich,  małych i wielkich, lokalnych
i  światowych,   ale także miejsca, gdzie ludzie
młodzi duchem, z werwą i z inicjatywą znajdą
sposób na wspaniałą realizację swoich marzeń,
a wszystko to pod przyjaznymi i zgodnymi
skrzydłami….. ks. Proboszcza i Pana Wójta.  Życzę
tego z całego serca, gdyż wiem, jak bardzo są
potrzebne w obecnych czasach  takie integrujące
i budujące poczucie wspólnoty wydarzenia.

Z pozdrowieniami i podziękowaniami za
zaproszenie.

   IRENA KRZEMIŃSKA

DZIĘKUJĘ!
ŚWIATOWA PREMIERA SPEKTAKLU

- NASZ WSPÓLNY SUKCES!

Jest mi niezmiernie miło, że na łamach naszej gazety parafialnej
mogę skierować do Państwa kilka słów na temat światowej premiery
spektaklu ,,Szato de Mereszą”. Zaraz po niedzielnej premierze jak i
później spotykałem się z wyrazami wdzięczności oraz spontanicznie
składanymi gratulacjami. Jestem bardzo wdzięczny wszystkim
gościom naszego przedstawienia za wspaniałe przyjęcie sztuki i
uznanie jakim nas Państwo obdarzyli. Pozwalałem sobie przyjmować
owe gratulacje wiedząc jednocześnie, że należy je przekazać
pozostałym członkom grupy. Zanim wymienię wszystkich aktorów,
którzy bezpośrednio byli zaangażowani w przygotowanie wystawienia
sztuki, podkreślę fakt, że na całość przedsięwzięcia złożyła się praca
ponad 30 osób.

Serdecznie pragnę podziękować za wytrwałość, cierpliwość i
zaangażowanie wszystkim wspaniałym aktorom, a należą do nich:
Bożena Bukowska, Adrianna Bukowska,  Aleksandra Bukowska,
Katarzyna Bukowska, Adam Dąbkowski, Paweł Gaładyk, Piotr Górski,
Paweł Kłosiński, Marek Korycki, Damian Leszka, Paulina Papis,
Krzysztof Pepliński, Ewelina Plak, Marta Schuchardt, Weronika
Szymikowska, Wiktoria Szymikowska. W chórze wystąpiły: Katarzyna
Andrearczyk, Iwona Fenska, Anna Górska, Ewelina Kraińska, Sylwia
Schuchardt. Ogromnie wdzięczny jestem Eugenii i Przemysławowi
Mazur oraz gościnnie występującej u ich boku, Katarzynie Bukowskiej
za profesjonalną oprawę muzyczną. O Przemku Mazurze,
komponującym muzykę do ,,Hymnu słonecznego”, można powiedzieć
tyle: ja stworzyłem bryłę, on tchnął w nią życie. Zaszczycony tym
faktem wyrażam swoją ogromną wdzięczność.

Pawłowi Kłosińskiemu serdecznie dziękuję za  okazane wsparcie i
przygotowanie do występu chóru parafialnego ,,Santo Bartolomeo”.
Mateuszowi Górskiemu i Mateuszowi Szuba podziękowania należą
się za wsparcie logistyczne i obsługę techniczną. Serdecznie dziękuję
pani sołtys Irenie Kuchnowskiej i pani Ewie Papis za wszelką
życzliwość i okazaną pomoc w przygotowaniach świetlicy do przyjęcia
gości. Pozwolę sobie także na złożenie podziękowań dla pana
Krzysztofa Kraińskiego z OSP Mierzeszyn za zabezpieczanie ul.
Kasztanowej oraz gościnny występ reprezentacji - Anna Kolaska,
Marcin Butowski, Rita Lewandowska. Nieoceniony był patronat Wójta
Gminy Trąbki Wielkie pana Błażeja Konkola oraz wsparcie i
zaangażowanie ze strony Dyrektora GOKSiR-u pana Leszka
Orczykowskiego. Szczególnie wdzięczny jestem za współpracę,
wyjątkowe wsparcie i zaangażowanie Cesarzowi (pan Piotr Górski),
który mimo licznych obowiązków na swoim dworze znalazł czas oraz
chęci do przygotowania światowej premiery spektaklu. Nie można
zapomnieć również o państwu Aleksandrze i Włodzimierzu
Michalskich, którzy niegdyś przed laty przy okazji kilku inicjatyw
teatralnych w Mierzeszynie zorganizowali grupę ludzi, stanowiących
aktorski trzon dla spektaklu ,,Szato de Mereszą”. Bardzo dziękuję za
tamto doświadczenie!

Wystawienie sztuki dla wszystkich obecnych było przeżyciem,
wspaniała chwilą którą uwieczniali panowie Franciszek Sowiński
(fotograf) i Radosław Mazurek (nagranie filmu) z Kuriera Gmin i
Powiatu Gdańskiego. Dzięki ich poświęceniu będziemy mogli cieszyć
się przedstawieniem w bliższej i dalszej przyszłości. Jestem za to
bardzo wdzięczny! Tak okazała premiera i jej sukces nie byłaby możliwa
gdyby nie wsparcie naszych partnerów, patronat, patronat medialny
oraz zaangażowanie organizatorów. Każdy z nich ma swój udział w
naszym sukcesie. Poznajmy ich na stronie 7. tej gazety.

Jeszcze raz dziękuję wszystkim za współpracę, za wspaniałe przyjęcie
spektaklu, które sprawiło, że być może już wkrótce spotkamy się
ponownie na świetlicy w Mierzeszynie by oglądać ,,Szato de Mereszą”.

MARIUSZ CZERWIŃSKI
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„SZATO de MERESZĄ”
– historia na pozór odległa…

Należałoby zadać sobie na wstępie pytanie: Czy
kiedykolwiek miłość, władza i intryga „wyszły z obiegu”?

Otóż – nie i pewnie, w mniejszym lub większym stopniu,
będą towarzyszyć one ludzkości po jej kres.

Hmm…
Niby to historia utrzymana w baśniowej konwencji. Czy

tylko komedia?
Notabene… wydaje mi się, że sam Moliére uśmiechnął

się z aprobatą do Autora scenariusza oraz do Wykonawców
tej Premierowej Sztuki, gdy „opadła już kurtyna”,
obwieszczając zakończenie spektaklu.

Historia?
Hmm… wydawałoby się, że to dla nas zamierzchłe czasy.

No bo co wspólnego może łączyć wiek XVII z XXI?
Jak się przekonujemy z biegiem zdarzeń rozgrywających

się na scenie, wprawdzie akcja umiejscowiona jest w odległej
nam historii, ale oba wieki łączą ludzie, a ściślej rzecz
ujmując, ich losy – życiowe perypetie.

Baśń?
I takie wątki dostrzegamy w zaprezentowanej nam

sztuce.
Brawurowa rola Królowej o przewrotnym nazwisku – Giter

von Klawiter –  zasługuje na wyrazy pełne uznania.
Niezwykle sugestywnie odegrana postać Królowej już od
pierwszych chwil spektaklu obiecuje zgromadzonej licznie
publiczności intrygujące widowisko.

Nie brakuje w owej sztuce również tajemniczych, wręcz
mrocznych „elementów”. Ów niepokój sieje postać
okolicznego czarnoksiężnika – Masterone. Przebiegłego i
podstępnego osobnika.

Komedia?
O tak, przede wszystkim. Od samego już bowiem początku

publiczność doskonale się bawi, dzięki zaprezentowanemu
w sztuce dowcipowi słownemu i sytuacyjnemu. Zresztą
doskonale przedstawionemu przez poszczególnych – nie
zawaham się tu użyć słowa – Aktorów.

A zatem serwowana jest nam na scenie miłość, intryga i
władza, a raczej jej żądza. Mamy więc uczuciowego Gerarda,
którego profesja przywodzi mi na myśl samego Klasyka
francuskiej komedii. Skoro napisałam – „uczuciowego”,
niewątpliwie musi stać się on bohaterem historii miłosnej,
której nie może zabraknąć w tego typu opowieści.
Opowieści jakże nam współcześnie bliskiej. Przecież każdy
z nas pragnie „kochać i być kochanym”, ale do finału bywa
daleka droga. Jednak, gdy tego typu sprawę weźmie w swoje
ręce kobieta, a ściślej – trzy, szczęśliwy finał musi być
zagwarantowany.

Ale jak to w życiu bywa, uczuciu często towarzyszy intryga
– rzec by można – spisek wtajemniczonych osób.

I tego nam nie brakuje w spektaklu.
Pierwszorzędnie odegrana postać Posłańca Królewskiego

– „wciągniętego” w całe zajście – ujmuje swobodą gry
aktorskiej, wdziękiem i dowcipem. A żądna władzy,
aczkolwiek nie grzesząca skromnością  i szerokimi
horyzontami myślowymi oraz ogładą towarzyską – Królowa,
dopełnia całości.

To jeszcze nie koniec…
Jakaż to sztuka bowiem może się obejść bez oprawy

muzycznej?

Mamy zatem każdy antrakt  okraszony muzyką na żywo
– z najwyższej półki – łączącą różne muzyczne gatunki, choć
utrzymaną w konwencji nawiązującej do czasów, w których
toczy się akcja sztuki.

Mamy także piękne zakończenie, a w nim świetną
wokalnie partię chóralną.

Nie można również nie wspomnieć o rewelacyjnej
charakteryzacji Aktorów oraz o przepięknych, epokowych
strojach, jakie na sobie mieli Wykonawcy tego spektaklu.

Zatem, czy warto było poświęcić niedzielny wieczór
marcowy na przybycie do tej – jakże zżytej ze sobą –
Społeczności Mierzeszyńskiej, na adaptację sztuki
Moliére’a „Mieszczanin szlachcicem”?

O, TAK! Chapeau bas!!! Niech nieobecni żałują.
Jak powiedziała bowiem kiedyś pewna mądra osoba:

„Humor odmładza duszę”.

KATARZYNA CHRZAN

Wielkanoc 2014

SZATO de MERESZĄ
Pragnę podziękować całej grupie teatralnej i chórowi

za piękny występ. Była to naprawdę światowa premiera.
Jestem pod wielkim wrażeniem, za profesjonalizm i
piękną grę aktorów. Szkoda, że nie było jakiegoś
Dyrektora Teatru, bo zaniemówiłby z wrażenia za tak
wysoki poziom sztuki. Musimy wspierać naszą lokalną
kulturę i pomóc finansowo, aby mogli zakupić swoje
stroje do następnych sztuk. Brawa i owacje na stojąco
świadczyły o tym, że było naprawdę pięknie i mogliśmy
poczuć się jak w prawdziwym teatrze. Życzę dużo sił i
pomysłu na tworzenie następnych dzieł.

Bardzo dziękuję.

BERNADETA KOLBUSZ

HYMN SŁONECZNY

1. W Lasu Mistrza progi wstąp wędrowcze drogi
Utrudzony dniem całym podróży

Gwiazdy w nieba skłonie, gdy ognisko płonie
Nakłaniają do wspólnej wieczerzy

2. Tyś od wieków zarania wołan jest do władania
By nie kryły nas ciemność i mroki

Czule budzisz o świcie, tryumfujesz w zenicie
A o zmierzchu kierujesz tu kroki

3.  Lasu Mistrza dolinę jako piękną dziewczynę
Pokochałeś ten strumyk, jezioro

Gdy całujesz ją skrycie niebo barwisz obficie
Złota, beżu i różu wtem sporo

4.  Boże bądź uwielbiony, niechaj zabrzmią już dzwony
I na baczność niech stoją dwie wieże

Tyś tym słońcem o świcie, Tyś tym królem w zenicie
Dziś łaskawie znów wstąp na wieczerzę!

słowa: MARIUSZ CZERWIŃSKI
muzyka: PRZEMYSŁAW MAZUR
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