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CHOSZCZNO. Już po raz drugi na scenie Choszczeńskiego Domu Kultury zaprezentowała się amatorska
grupa teatralna &bdquo;Na przekór&rdquo;. Ich piątkowy występ, publiczność skwitowała owacjami na
stojąco.

Amatorska grupa teatralna &bdquo;Na przekór&rdquo; powstała w 2017 roku. Warto przypomnieć, że to
AGNIESZKA CZUKIEWSKA
wpadła na pomysł przygotowania spektaklu, który miał być zaprezentowany
podczas choszczeńskiego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a
w podstawowym składzie tej trupy, miały znaleźć się osoby, które brały
udział w choszczeńskim Narodowym Czytaniu. Do premiery przygotowywali
się przez ponad pół roku i, jak sami żartobliwie podkreślali - by nie
prowokować losu - zadebiutowali trzynastego, i na dodatek w piątek.
Spektakl &bdquo;W piątek13. Dozwolone od lat 18&rdquo; zagrali tylko raz, ale z
jakim przytupem. - Im bliżej było nam do pierwszego występu, tym większą
mieliśmy gorączkę. Jej szczyt poczuliśmy tuż przed premierą, gdy
ujrzeliśmy widownię wypełnioną do ostatniego miejsca. Teraz czuję tylko
radość z tego, że wszystko się udało i nie wiem dlaczego, ale akurat
przychodzi mi do głowy takie porównanie, że w Teatrze Symbolów, który
działał w Oflagu II B Arnswalde, również wszystko zaczynało się od
kabaretu i rewii, a skończyło się na bardzo poważnych tematach. Może my
pójdziemy w ich ślady? Może dalszy ciąg nastąpi? &ndash; tak to wydarzenie
spuentował wówczas opiekun grupy SŁAWOMIR GIZIŃSKI.
***
Piątkowe &bdquo;Igraszki z diabłem&rdquo; to czeska komedia, którą na potrzeby choszczeńskich
amatorów opracowała ANNA STETKIEWICZ.
Tu warto zaznaczyć, że choć obsada nieco się zmieniła, to jednak jej
trzon stanowili ci, którzy zagrali w pierwszym spektaklu. W główną rolę,
czyli postać Marcina Kabata wcielił się KRZYSZTOF KOZIKOWSKI. &ndash; Nawet Marian Kociniak mógłby
mu pozazdrościć &ndash; JANUSZ URBANIK
porównał go do znanego aktora, który zagrał tę postać dokładnie 40 lat
temu. Nie omieszkał też skomentować bardzo oryginalnej, zbójnickiej
brody MICHAŁA TOMASZCZUKA i owacji, jakie otrzymała BEATA STARUCH.
&ndash; Jeszcze nic nie powiedziała, a już otrzymała burzę oklasków &ndash; dodał. W
sumie na scenie wystąpiło 10. aktorów. Ze &bdquo;starej&rdquo; ekipy, oprócz
wspomnianej wyżej trójki, wystąpili też AGNIESZKA SZUBA i SŁAWOMIR GIZIŃSKI, a zadebiutowali:
AGNIESZKA LACIEJEWSKA, PAWEŁ ŁOJKOWSKI, JUSTYNA JANKOWSKA, AGNIESZKA CZUKIEWSKA,
DAWID GRAL i TOMASZ WRÓBLEWSKI.
&ndash; Widownia przyjęła nas bardzo ciepło, więc i grało się z wielka
przyjemnością &ndash; tak skomentowała to wydarzenia A. Leciejewska.
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Igraszki z diabłem - Choszczno 2019
Obsada: księżniczka Disperanda - AGNIESZKA SZUBA, diabeł I - PAWEŁ ŁOJKOWSKI, diabeł II - JUSTYNA
JANKOWSKA, Belzebub - AGNIESZKA CZUKIEWSKA, Marcin Kabat - KRZYSZTOF KOZIKOWSKI, SarkaFarka - MICHAŁ TOMASZCZUK, Kasia - BEATA STARUCH, Solfernus - DAWID GRAL, ojciec Scholastyk TOMASZ WRÓBLEWSKI, diabeł III - AGNIESZKA LACIEJEWSKA.
Scenariusz - ANNA STETKIEWICZ, dźwięk - BŁAŻEJ STARUCH, scenografia - RENATA BERNYŚ
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