In Dublin’s Fair City
sobotê spojrzymy kobiecym okiem,
czyli zaprosimy na wieczór z Agnieszk¹
Holland (Europa Europa, Ca³kowite
Zaæmienie, Kopia mistrza), która osobiœcie bêdzie goœciæ w Dublinie. Niedziela natomiast nale¿eæ bêdzie do
Maæka Stuhra, który te¿ ju¿ potwierdzi³
swój przyjazd (Dekalog 10 Krzysztofa
Kieœlowskiego, Wino truskawkowe Dariusza Jab³oñskiego, 33 sceny z ¿ycia
Ma³gorzaty Szumowskiej). Zakoñczymy w poniedzia³ek wspomnianym ju¿
„kinem prze³omu³. Oczywiœcie w miêdzyczasie bêdzie wiele spotkañ,
wywiadów i polskich opowieœci przy
irlandzkim Guinnessie, a wszystko to w
Cineworld przy Parnell Street. No
dobra, przyznam siê, cieszê siê ju¿
bardziej ni¿ bojê. W koñcu nie pierwszy
to i nie ostatni (mam nadziejê!) festiwal
w Dublinie z ramienia Pomorskiej Fundacji Filmowej w Gdyni, a ka¿da jedna

z zaplanowanych projekcji i tak jest
warta choæby garstki widzów. W ka¿dym razie, trzymajcie kciuki, a kto z
Was mo¿e, niech zaszczyci nas swoj¹
obecnoœci¹.
A co wiêcej z polskiego akcentu
nad Liffey? Na ostatnim Festiwalu
Kultur Œwiata, który siê odby³ w Dun
Laoghaire pod Dublinem, zagra³a i zaœpiewa³a dla kilkutysiêcznej widowni
Kapela ze Wsi Warszawa. Jutro natomiast (8 wrzeœnia) Przewodnicz¹cy
Parlamentu Irlandzkiego Jerzy Buzek
bêdzie przekonywa³ Irlandczykow do
Traktatu Lizbonskiego.
Na wszelki wypadek te¿ trzymajcie
kciuki!
Paulina Ostrowska
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Dwa wesela i pogrzeb ...
c.d. ze str. 30
Warto dodaæ ¿e repertuar zespo³u by³ ró¿norodny. Oprócz pieœni
kurpiowskich œpiewano pieœni o ró¿nym charakterze, stosownie do
okolicznoœciowych wystêpów np.: – z okazji ró¿nych œwi¹t pañstwowych itp. Zespó³ bra³ udzia³ w pochodach l - Majowych, ku uciesze w³adz
–" znawców kultury".
Zespó³ by³ ju¿ znany nie tylko w Sierpcu. To bardzo mobilizowa³o nie tylko m³odych ludzi z grupy tanecznej, ale równie¿ i starszych,
którzy przychodzili aby nie tylko poœpiewaæ, ale i rozerwaæ siê choæ przez
dwie godziny i zapomnieæ o codziennych zajêciach domowych. Trzeba
by³o wykorzystaæ zaistnia³¹ sytuacjê, ¿e w zespole s¹ ludzie m³odzi i
nieco starsi aby pokusiæ siê na wystawienie Wesela Kurpiowskiego.
Znane s¹ ró¿ne opracowania obrzêdów ludowych, pieœni kurpiowskich i
zapisy obyczajów wystêpuj¹cych w tym regionie. ród³em tych informacji s¹ dzie³a Kolberga, a scenariusz napisa³ p. Wac³aw Milke z P³ocka.
Razem z p. Wac³awem przyje¿d¿a³ do Sierpca p. Henryk Kadziñskiakordeonista. Zna³ wszystkie melodie kurpiowskie. Stroje kurpiowskie
kupiono bez trudu w CEPELI w Warszawie. Zdecydowano siê na ten
repertuar, gdy¿ region ten s¹siaduje z pó³nocnym Mazowszem. Scenariusz Wesela Kurpiowskiego by³ bardzo prosty i wynika³ on g³ównie z
treœci i opisów sytuacji zawartych w pieœniach i przyœpiewkach œpiewanych w ró¿nych okolicznoœciach na Kurpiach. Choreografia by³a dzie³em Antoniego Korytka, który te¿ dwa razy w tygodniu przyje¿d¿a³ z
P³ocka aby uczyæ uk³adów tanecznych. Jedynym miejscem na normalne
prowadzenie zajêæ zespo³u by³ Sierpecki Dom Kultury z du¿¹ scen¹, choæ
ma³¹ garderob¹, jak dla tak du¿ego zespo³u. Mimo wszystkich drobnych
trudnoœci zespó³ funkcjonowa³ normalnie.
Za wystawienie Wesela Kurpiowskiego w nagrodê ca³y zespó³
wyjecha³ na dwu tygodniowe wczasy do Wis³y, gdzie dla wczasowiczów
da³ dwa przedstawienia: jedno we Wiœle, a drugie we Wiœle G³êbce.
Obydwa przedstawienia
zosta³y
przyjête
bardzo
serdecznie. Koniecznie
Widok
cmentarza
przed
sprz¹taniem...
w tym miejscu nale¿y wspomnieæ o p. Antoniewiczu, cz³owieku niezwykle inteligentnym, taktownym, który bezinteresownie opiekowa³ siê strojami zespo³u i dba³ o to, by by³y zawsze przygotowane do kolejnego
wystêpu.
W krótkim czasie pojawi³a siê sensacyjna wiadomoœæ. Na cmentarzu katolickim w Zglenicach miejscowy koœcielny kopa³ grób w miejscu dawno zapomnianego grobu ziemnego, którym od dziesi¹tków lat nikt
siê nie opiekowa³. W suchym piasku natrafi³ na zachowane szcz¹tki
kobiety, która by³a pochowana w stroju ludowym. Roztropny koœcielny
zawiadomi³ o tym niezwyk³ym odkryciu miejscowego proboszcza,
zebrano ocala³e fragmenty stroju a nastêpnie p. prof. Wanda Modzelewska – znana specjalistka kostiumolog zespo³u "Mazowsze" badaj¹c
ocala³¹ tkaninê oraz literaturê o strojach ludowych wystêpuj¹cych na
... i po zrobieniu porz¹dków
Pó³nocnym Mazowszu odtworzy³a kostiumy z sierpeckiego rejonu.
Rekonstrukcji strojów wed³ug projektu p. Wandy Modzelewskiej podjê³a
siê Spó³dzielnia Pracy "COPIA" w Warszawie. W tym czasie pojawi³o siê
kilka artyku³ów w prasie p.t. "Odgrzebany Region". By³o to inspiracj¹ do
napisania przez p. Jadwigê Gorzechowsk¹ scenariusza "Wesela Sierpeckiego" opartego równie¿ na treœciach wynikaj¹cych z pieœni, przyœpiewek
i tañców ludowych. C.d.n.
Józef Gutowski

