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Gość specjalny
GRAŻYNA BARSZCZEWSKA
Na zdjęciu z Romanem Wilhelmim
w spektaklu „Dwoje na huśtawce”
w Scenie na Piętrze
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Goniec sceny na piętrze

Poznański szlak
Stolicę Wielkopolski można zwiedzać na różne
sposoby: szlakiem zabytków, restauracji,
czarownic, zbrodniarzy, dzieł sztuki.

Fundacja sceny na piętrze Tespis proponuje
zupełnie nową trasę zwiedzania naszego
miasta – śladami Romana Wilhelmiego.

Ulica Głogowska
Dzisiaj już trudno ustalić, w której kamienicy mieszkała rodzina Wilhelmich. Jedno jest pewne, że to kolejna wybitna
postać, którą mieszkańcy Łazarza mogą przypominać.

Szkoła Podstawowa nr 26 im. Ryszarda Berwińskiego

Znakomity aktor urodził się 6 czerwca 1936 roku w kamienicy
na poznańskiej Wildzie. Potem rodzina Stefanii i Zdzisława
Wilhelmich mieszkała jeszcze na ulicy Głogowskiej,
Roosevelta i Mylnej. Mały Romek chodził początkowo do
szkoły na ul. Berwińskiego, a potem został przeniesiony do
Aleksandrowa Kujawskiego.
W Poznaniu brał pierwszy ślub, tutaj w Scenie na Piętrze lubił
grać i miał swoją ostatnią premierę.
Tutaj w końcu postawiono mu pomnik i skwer nazwano jego
imieniem. Zapraszamy na wędrówkę po Poznaniu sprzed lat,
kiedy jego ulicami wraz z braćmi Eugeniuszem i Adamem
chodził przyszły mistrz polskiej sceny i filmu.
Choć wtedy bardziej do niego pasowało określenie łobuziak,
bo energię miał niespożytą.

Strumykowa numer 11
To tutaj Roman Wilhelmi rozpoczynał naukę. Jak czytamy na
stronie szkoły: budynek szkolny
przy ul. Berwińskiego zbudowano w latach 1903-1905.
Historia Szkoły ściśle związana jest z założeniem w 1834 r.
Towarzystwa do Upiększania
Miasta. Dbając o materialne
i duchowe bogactwo miasta,
członkowie Towarzystwa zakupili znaczne tereny od ówczesnej szosy Głogowskiej po ul.

Ul. Roosevelta 10

Dzisiaj to ulica Sikorskiego
na poznańskiej Wildzie. To
tutaj na świat przyszedł Roman Wilhelmi. W grudniu
2012 roku odsłonięto tam
tablicę pamiątkową poświęconą artyście, którą sfinansowała Rada Osiedla Wilda.
Co ciekawe jednak nie na

właściwym budynku, stojącym w głębi ulicy, ale na reprezentacyjnej, szachulcowej
kamienicy tuż przy Rynku
Wildeckim, gdzie jest dobrze widoczna. Świadectwo
urodzenia aktora można odnaleźć w księgach tutejszej
parafii.

Wyspiańskiego wraz z parkiem
Wilsona. Na części tych terenów urządzono szkółkę drzew
i krzewów. Na obszarze byłej
szkółki drzew wybudowano
bardzo potrzebną dla łazarskiej
młodzieży szkołę.
Projekt budynku powstał w
Miejskim Urzędzie Budowlanym pod kierunkiem Heinricha
Gruedera. Autorem rozwiązania przestrzennego był inspektor budowlany Feliks Moritz.

Goniec sceny na piętrze
Poznańskie Jeżyce to kolejne
mieszkanie rodziny Wilhelmich. Tuż przy Teatrze Nowym,
nad mieszczącym się w kamienicy Studium Baletowym, w
którym ćwiczyły dziewczynki.
Jak głosi miejscowa legenda,
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Roman Wilhelmi wraz z kolegami lubił wspinać się na
wysokie obramowania okien od
piwnicy i podglądać baletnice
podczas lekcji.
Tuż obok znajduje się dzisiaj
Studio Aktorskie STA Poznań.

Stary Rynek

niu Dni Romana Wilhelmiego,
3 listopada 2008 na frontonie
Sceny na Piętrze odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej jemu poświęconej,

6 czerwca 2011 Roman Wilhelmi został patronem skweru
przed Sceną na Piętrze,
3 listopada 2012 na skwerze odsłonięto pomnik aktora.

Skwer i Obelisk

To jedno z ulubionych miejsc

poznaniaków, turystów i pewnie mistrza też. Tutaj odbył się
jego pierwszy ślub. Często też

po skończeniu próby, czy spektaklu wybierał się na Stary Rynek zaczerpnąć odrobinę świeżego powietrza, jak twierdził.

Scena na Piętrze

Mieszcząca się przy ul. Masz-

talarskiej 8 jedna z najmniejszych scen była jego domem.
To tutaj można go było zobaczyć w sztuce „Dwoje na huśtawce“ z Grażyną Barszczewską
w reżyserii Kazimierza Kutza.
Następnie w „Emigrantach“ w
reżyserii Krzysztofa Zaleskiego
z Damianem Damięckim i podczas ostatniej premiery mistrza

- monodramu „Sammi“ w reżyserii Zdzisława Wardejna.
Scena na Piętrze kultywuje postać Romana Wilhelmiego –
aktora i reżysera urodzonego
w Poznaniu, który grał w tym
teatrze, tutaj również odbyła
się jego ostatnia przed śmiercią
premiera teatralna:
od 2008 corocznie w listopadzie organizowane są w Pozna-

Naprzeciwko wejścia do Sceny
na Piętrze znajduje się Skwer,
który w 2011 roku otrzymał jego
imię. Warto tam przysiąść, choć
na chwilę.
Obejrzeć Gmach Straży Pożarnej, Archiwum Państwowego, mury miejskie sprzed
wieków i oczywiście obelisk Romana Wilhelmiego.
Obelisk stoi ukryty w zieleni,
spoglądając na Scenę na Piętrze. Lekko uśmiechnięty, w
golfie, tak jak wielu go zapa-

miętało. Twórcą pomnika jest
Roman Kosmala jeden z najbardziej znanych i cenionych rzeźbiarzy poznańskich. Pomnik po
bokach zaczyna być już odrobinę wytarty. To od przytulania
się tych, którzy robią sobie zdjęcie, ale także głaszczą jego ramię – bo podobno (tak rodzi się
kolejna miejska legenda), kto
potrze jego ramię, ma szansę
zyskać sławę i zostać mistrzem
sceny i filmu. Kto wie, kto wie.
Wszystko jest możliwe!!!

Marek Kamiński – pasjonat fotografii, który uwielbia chodzić po Poznaniu i „chwytać momenty“ z życia
miasta. Zauważa wiele rzeczy niewidocznych dla przechodniów. Stara
się spojrzeć na miasto z nietypowej
perspektywy. Z aparatem fotograficznym wybrał się na zwiedzanie Poznania szlakiem Romana Wilhelmiego.

Romana Wilhelmiego
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Czerwcowe spotkanie
pod pomnikiem

Poznaniacy dwa razy do roku
spotykają się pod pomnikiem
Romana Wilhelmiego – 6
czerwca w rocznicę jego urodzin i 3 listopada w dniu jego
śmierci.
Pomnik Romana Wilhelmiego to jeden z niewielu, o którym

znajduje się w pobliżu pomnika.
To tutaj odbyły się trzy jego bardzo
ważne premiery w tym ta ostatnia.
Prezes Grząślewicz wspominał
też, że był z mistrzem umówiony
na kolejne spektakle i kiedy zadzwonił do niego Henryk Talar,
przyjaciel Wilhelmiego i powie-

dział: - Romek już u Ciebie nie
zagra - nawet nie podejrzewał tej
najgorszej wiadomości.
- Spotkamy się pod pomnikiem
znowu 3 listopada w rocznicę
śmierci – zapowiedział Romuald
Grząślewicz.

Mistrza Wilhelmiego wspominał także Andrzej Tomczak, wybitny znawca filmu polskiego.
Opowiadał m.in. o tym, że reżyser chciał zmienić aktora do roli
Dyzmy, bo nie mógł się doczekać,
kiedy Wilhelmi pokaże, jak chce

Adam Wilhelmi, brat Romana

pamiętają poznaniacy. W sobotę.
6 czerwca o godz. 15.00 kilkadziesiąt osób przyszło złożyć kwiaty,
zapalić znicz i powspominać z
okazji 79. urodzin wybitnego aktora.Wszystkich powitał Romuald
Grząślewicz, prezes Fundacji sceny na piętrze Tespis.
- Już po raz VIII inaugurujemy
Dni Romana Wilhelmiego w stolicy Wielkopolski – mówił. - Fundacja stara się przywracać pamięci
poznaniaków świadomość tego, że
wielki aktor, Roman Wilhelmi był
mieszkańcem tego miasta, a potem bardzo chętnie tutaj wracał
także do Sceny na Piętrze, która

poprowadzić rolę. Już nawet rozpuścił wici. Całe szczęście pierwszego dnia zdjęć Wilhelmi pokazał swojego Dyzmę i podbił serca
wszystkich.
Kwiaty pod pomnikiem składali
m.in. brat Romana, Adam Wilhelmi z żoną i bratanicą, a także
Roman Kosmala, znany poznański rzeźbiarz, twórca pomnika
aktora.
Uroczystość nie byłaby pełna, gdyby nie muzyka z filmów.
Dixi Company dali prawdziwy
popis powodując, że przechodnie
stawali, słuchali i podrygiwali w
rytm muzyki.

Goniec sceny na piętrze
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Muszę czuć zapach teatru
Rozmowa z Krzysztofem Zaworskim, mecenasem Fundacji sceny na piętrze Tespis
Znają go wszyscy bywalcy Sceny
na Piętrze. Jest prawie na każdym
przedstawieniu, koncercie, wystawie. Potrafi jechać kilkaset kilometrów, żeby zobaczyć najnowszy
spektakl, ale też dowieźć aktorów,
by mogli zagrać na drugim końcu
Polski. Teatr to jego pasja i wielka miłość. Krzysztof Zaworski poznański biznesmen został w tym
sezonie teatralnym mecenasem
Fundacji sceny na piętrze Tespis.
- Nie mogło być inaczej – mówi
Krzysztof Zaworski. - Jestem obciążony teatrem genetycznie.
To znaczy, że rodzina była artystyczna?
- Mój dziadek, który był Powstańcem Wielkopolskim w czasie okupacji i jakiś czas po wojnie pracował w Teatrze Wielkim w Poznaniu
jako dekorator. Moja mama przynosiła dziadkowi do pracy trojaczki z jedzeniem i siedziała godzinami za kulisami. Znała wszystkie
niemieckie opery i to po niemiecku. Nauczyła się sama grać na pianinie. Po wojnie, kiedy operetka
była w Domu Żołnierza cała ekipa
techniczna z Opery tam urządzała
wszystko. Wtedy moja mama miała już narzeczonego i mój przyszły
tato pracował tam razem z dziadkiem. Mogę powiedzieć, że moja
mama całą młodość spędziła w teatrze.
Pamięta Pan pierwsze spotkania z teatrem.
- To mama prowadziła mnie do
teatru. Najpierw z boku na takie
podglądanie za kulisami, ale potem też namawiała mnie, żeby chodził na bajki do Teatru Marcinek.
To były moje pierwsze spotkania
z teatrem. W szkole podstawowej
wraz z grupą koleżanek i kolegów

robiliśmy swoje przedstawienia.
Mnie od początku z tego, co pamiętam interesowała strona techniczna. Chyba po dziadku to mam.
Trzeba zrobić dekoracje, wydrukować bilety – to ja.
Ale aktorem nie chciał Pan
zostać?
- W liceum miałem wielkie szczęście, bo polonistą był pan Wojciech Radomski i on zabierał nas
do teatru, było kółko teatralne.
Namówił mnie do pisania wierszy,
niektóre z nich były drukowane w
„Nurcie“. Ja lubiłem pisać, przelewać swoje myśli na papier. Pod
koniec liceum zapisałem się do Zespołu Pieśni i Tańca Wielkopolska.
Tańczyłem przez 5 lat. W Wielkopolsce poznałem swoją żonę Barbarę. Jestem ambitny w każdym
temacie. Jestem jak bulterier, jak
się do czegoś przypnę to muszę to
zrealizować. Pracuję od rana do
wieczora, żeby dopiąć celu. Moje
dzieci też mają tę cechę. Daję im
popróbować w życiu różnych rzeczy, tak by mogły wybrać to na
czym zależy im najbardziej. W zespole byłem w czołówce. Chłopacy
mają tam zawsze łatwiej, bo jest
ich mniej i mniejsza konkurencja.
Szukałem możliwości rozwoju, bo
to był jednak zespół amatorski.
Wybrałem Wielkopolskę, bo ja
bardzo słabo śpiewam i np. Łany
gdzie trzeba umieć jedno i drugie nie wchodziły w grę. Po szkole
podstawowej startowałem do Liceum Plastycznego na poznańskim
Grunwaldzie. Niestety, nie zdałem
matematyki. Wybrałem więc normalne liceum i chodziłem do XI.
I tak zaczęła się kariera tancerza?
- Po liceum nie miałem jeszcze
sprecyzowanych planów zawodowych, a chciałem się też rozwijać
w tańcu, dlatego podpisałem umo-

wę z Operetką. I tańczyłem tam
zawodowo jako tancerz. Zajęcia
odbywały się na korytarzu, warunki więc nie były najlepsze, ale
był fajny zespół i opiekunowie. To
tam ludzie oswoili mnie ze sceną.
W Operetce tańczyłem przez cały
sezon od września do czerwca następnego roku. Pierwszy raz wtedy z bliska miałem okazję „powąchać“ taki teatr, kotary, poczuć tę
adrenalinę. Wtedy widziałem, jak
nagle zwykła scena z tekturowymi
malunkami staje się baśniową krainą. Jak można czarować światłem
i dźwiękiem. To było niesamowite.
Zamierzał Pan tańczyć dalej?
- Jeździłem też wtedy z teatrem
na przedstawienia i koncerty po
Wielkopolsce. Wtedy były to takie
typowe składanki. To były jeszcze czasy, kiedy odbywały się dwa
przedstawienia dziennie. Potem
zdałem egzamin na Zespołu Śląsk
i tam tańczyłem jeden sezon, ale

żeby zostać na dłużej musiałbym
mieć uregulowany stosunek do
służby wojskowej. I na tym ta moja
kariera taneczna się skończyła.
Rozpocząłem studia. Zawodowo
zajmuję się biznesem, a teatr został moją pasją i miłością. Z czasu
artystycznego życia zostało mi wyczucie do ludzi. Umiem ich ocenić
po chwili rozmowy i to bardzo pomaga w interesach i w życiu.
Teatr i Scena na Piętrze to
Pana pasja życia?
- Gdziekolwiek byłem na świecie,
czy w Polsce zawsze odwiedzałem miejscowy teatr. W Berlinie
chodziłem na Bertolda Brechta
po niemiecku. Jest mi potrzebna
atmosfera teatru do życia. Lubię
ją poczuć. Do Sceny na Piętrze
chodzę od lat siedemdziesiątych.
Jeszcze bywałem na tej sali na
przedstawieniach Kabaretu Tey.
Pamiętam wiele wydarzeń, jakie
miały miejsce na tych deskach.
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D y zm a i Wi lhelmi. ..
wi e cznie żyw i !
W tym roku mija 35 lat od
premiery serialu „Kariera Nikodema Dyzmy“ w reżyserii
Jana Rybkowskiego z niezapomnianą kreacją Romana
Wilhelmiego. Co ciekawe po
tylu latach od nakręcenia filmu i po 83 latach od napisania powieści pod tym samym
tytułem przez Tadeusza Dołęgę-Mostowicza treści pozostają nadal aktualne.
Siedmioodcinkowy serial telewizyjny emitowany był przez Telewizję Polska od 6 kwietnia 1980 r. do
18 maja 1980 r. Serial przedstawia
historię zawrotnej kariery bezrobotnego urzędnika pocztowego,
który dzięki szczęśliwemu zbiegowi okoliczności dostaje się na
salony i dochodzi do najwyższych
zaszczytów w państwie. Akcja toczy się w latach dwudziestych XX
wieku w okresie II Rzeczypospolitej, głównie w Warszawie.
Kręcony był m.in. w Łódzi (ul. Moniuszki, ul. Piotrkowska), Zaborowie (ówczesny „Dom Dziennikarza”, obecnie Pałac Goldstandów
– serialowy Koborów), Nieborowie
(ogrody pałacowe – scena rozmowy Żorża Ponimirskiego z Dyzmą),
Warszawie (róg Al. Ujazdowskich i
ul. Wilczej, lotnisko na Bemowie).
Powieść, na której opiera się scenariusz powstała, jak głosi legenda, w
niecodziennych okolicznościach.
Podobno Tadeusz Dołęga-Mostowicz napisał ją jako odwet za to, co
spotkało go ze strony sanacji. Był
on dziennikarzem bardzo krytycznie wyrażającym się o władzach
sanacyjnych i Piłsudskim. Pomimo licznych ostrzeżeń nie zaprzestał wyrażania krytycznych opinii
o rządzących i w związku z tym zo-

stał porwany przez kilku żołnierzy,
a następnie pobity i wyrzucony z
samochodu poza miastem. Nigdy
nie zapomniał samosądu, którego
padł ofiarą, i zemścił się na piłsudczykach, pisząc tę powieść.
- „Kariera Nikodema Dyzmy“ w
wersji serialowej osiągnęła szczyty popularności – mówi Amdrzej
Tomczak, znawca polskiego filmu.
- Mało kto pamięta, iż w 1956 roku
Jan Rybkowski dokonał pierwszej
ekranizacji powieści Dołęgi-Mostowicza. Reżyser zbudował swój
film na przedwojennej stylistyce
szmoncesu. Taki wariant odpowiadał Dymszy, który wcielił się w
rolę Dyzmy. Po wielu latach wrócił
do stworzenia w wersji serialowej
filmu, który sygnalizował rekonstrukcję naszej socjalistycznej stabilizacji. Rola główna od początku
była stworzona dla Wilhelmiego.
Główny bohater to były pracownik
prowincjonalnej poczty, który w
poszukiwaniu lepszego życia trafia
do Warszawy. Chce zostać w stolicy fordanserem. Zbieg okoliczności sprawia, że jego losy toczą
się inaczej. Choć brak mu obycia,
wykształcenia i dobrych manier,
robi oszałamiającą karierę. Uwielbiają go wytworne panie, cenią
sobie jego przyjaźń panowie. Jego
chamstwo i prostactwo jest przyjmowane jako dowód siły, brak
wiedzy - jako sprytny kamuflaż.
Dyzma stara się nadrobić braki.
Otacza się ludźmi, których kontakty może wykorzystać i na których
wiedzy może się oprzeć. Zostaje
kolejno administratorem majątku ziemskiego, prezesem Banku
Zbożowego i właścicielem majątku
ziemskiego. Nazywany jest „ekonomicznym Napoleonem“. W koń-

cu otrzymuje propozycję stworzenia nowego rządu.
Roman Wilhelmi długo bronił się
przed przjęciem tej roli.
- Jak przystało na wielkiego aktora, rozpoczął grymaszenie – wspomina Andrzej Tomczak. - Rybkowski szalał, Wilhelmi mnożył
trudności. Pewnego dnia przesłał
Rybkowskiemu na plan olbrzymi
kosz kwiatów. To według niego
była ostateczna rezygnacja z roli.
Rybkowski skapitulował, ogłaszając, iż rolę Dyzmy przejmuje... Jerzy Stuhr. Riposta była skuteczna,
aktor natychmiast pojawił się na
planie.
Sporo zamieszania robił też podczas kręcenia samego serialu.
- Do łez doprowadził Izabelę Trojanowską – mówi Andrzej Tomczak. - Uparł się na scenę intymną,
w której zrywa jej bluzkę, zostawiając ją nagą. Aktorka nie zgodziła się na taki obrót sprawy, ze
szlochem zeszła z planu. Jak przystało na dżentelmena, łaskawie
zaproponował wersję ze stanikiem
prawie w egipskich ciemnościach.
Wilhelmi nasycił film swoim jedynym oryginalnym poczuciem
humoru. Jego teksty w stylu
„umiejętność kierowania polega
na umiejętności podejmowania
natychmiastowej decyzji“, czy „co
miałem powiedzieć przeczytałem“
- pasują ciągle do naszej rzeczywistości. Wilhelmi bał się efektu
Pancernych. Powtarzał jak mantrę
„...i tak będę wielki“. Rola Dyzmy
dała mu przepustkę do sławy, a serial stał się jedną z głównych pozycji w kanonie gatunku.

Obsada aktorska
Roman Wilhelmi
– Nikodem Dyzma
Grażyna Barszczewska
– Nina Kunicka (de domo
Ponimirska)
Leonard Pietraszak
– pułkownik Wacław Wareda
Bogusz Bilewski
– Jan Ulanicki, wiceminister
rolnictwa
Wojciech Pokora
– Żorż Ponimirski, brat Niny
Jerzy Bończak
– Zygmunt Krzepicki, sekretarz
Dyzmy
Bronisław Pawlik
– Leon Kunicki vel Leon Kunik
Halina Golanko
– Mańka Barcik, córka Barcików,
prostytutka
Tadeusz Pluciński
– Jaszuński, minister rolnictwa
Ewa Szykulska
– hrabina Lala Koniecpolska
Izabela Trojanowska
– Kasia Kunicka, córka Kunika z
pierwszego małżeństwa
Witold Pyrkosz
– akordeonista Ambroziak
Mariusz Dmochowski
– Jan Terkowski, szef gabinetu
premiera
Igor Śmiałowski
– książę Roztocki
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Fundacja to ludzie
20.11.1992 r. Uroczyste podpisanie aktu ustanawiającego wolę
powołania do życia i działalności
na rzecz teatru Scena na Piętrze
Fundacji sceny na piętrze Tespis
oraz pierwsze zebranie Zarządu
Fundacji powołanego do reprezentowania Fundacji i przygotowania l Walnego Zgromadzenia
Fundatorów-Założycieli Fundacji.
Podpisany został w Galerii na Piętrze w obecności notariusza Marka Kolasy.
23.03.1993 r. Rejestracja Fundacji w Sądzie Rejonowym dla
miasta stołecznego Warszawy
Wydział XVI Gospodarczy Rejestrowy (sygn. Akt XVI Ns Rej F
63/93)
To dwie najważniejsze daty z początków historii założenia Fundacji sceny na piętrze Tespis. Od
tego się zaczęło. 23 lata działalności to setki spektakli, dziesiątki premier, koncerty, widowiska,
spotkania, gale, wernisaże. Trudno wymienić wszystkie inicjatywy, jakich podjęła się przez te lata
Fundacja. Wystarczy powiedzieć,
że gościli na deskach Sceny na
Piętrze najwybitniejsi polscy aktorzy, wokaliści i poeci.
Nie sposób wymieniać wszystkiego, czego dokonała Fundacja.
Trzeba przypomnieć trzy edycje
Konkursu Dramaturgicznego Tespis, które wyłoniły takie znakomitości jak: Katarzyna Grochola,
Jarosław Sokół, Anna Strońska,
Edmund Pietryk, Grzegorz Skórski, Halina Dobrowolska, Hanna
Kowalewska, Marta Guśniowska.
W trzech edycjach Konkursu
Dramaturgicznego TESPIS nadesłano 450 prac konkursowych:
TESPIS’97 – 119, TESPIS’2000
– 161, TESPIS’2004 – 170. Około trzydziestu prac nadesłano z
Anglii, Australii, Holandii, Rosji,
Kazachstanu, Szwajcarii, Szwecji
i USA. Wśród dwudziestu trzech
prac – jedna praca autora z USA

została nagrodzona przez Jury
Konkursu – „Życie z widokiem
na Manhatan“, pozostałe nagrody
przypadły autorom zamieszkującym w Polsce.
Jedną z ważnych inicjatyw były
też Wieczory Pastorałkowe, dzięki
którym zdobywano pieniądze dla
osób najbardziej potrzebujących
podopiecznych różnych Fundacji
i Stowarzyszeń. Odbyło się ich 20.
- Przez dwadzieścia lat przed
Świętami Bożego Narodzenia spotykaliśmy się, żeby pomagać tym,
którzy tej pomocy od nas najbardziej potrzebują – mówi Romuald Grząślewicz, prezes Fundacji sceny na piętrze Tespis. – To
były niezapomniane programy.
W sumie przez te lata widzowie
mieli okazję poznać ponad 200
artystów. Wszyscy występowali za
darmo.
- Przez trzy lata i to w drugi dzień
Świąt Bożego Narodzenia przyjeżdżał do nas Wojciech Siemion –
wspomina Romuald Grząślewicz.
– Prowadzone przez niego aukcje
obrazów, to był prawdziwy majstersztyk. Zawsze spotkanie ubarwiał opowieściami i występami.
Gośćmi wieczorów byli także: Jerzy Radziwiłowicz, Dorota Lulka,
Agnieszka Różańska i wielu, wielu
innych. Rekordzistą jest Mieczysław Urbański kompozytor i pianista, który brał udział w 10 Wieczorach Pastorałkowych.
- To była wspaniała przygoda –
mówi prezes Grząślewicz. – Przygotowania trwały co roku już od
września, ale warto było. Przekonałem się, jakimi wspaniałymi
ludźmi są artyści i jak bardzo chcą
pomagać potrzebującym.
W ciągu 20 lat Fundacja sceny na
piętrze Tespis organizując Wieczory Pastorałkowe, pomogła:
Przez 6 lat – Fundacji Pomocy
Dzieciom Niewidomym z Dodatkowymi Schorzeniami
Przez 4 lata – Fundacji Dla Dzieci
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z wielką pasją
Chorych na Białaczkę
Przez 1 wieczór – Fundacji Pomocy Samotnie Wychowującej Matce
Przez 3 wieczory - Stowarzyszeniu
Pomocy Mieszkaniowej dla Sierot
Przez 3 wieczory – Fundacja Familijny Poznań
Przez 3 wieczory – Fundacja Bure
Misie
Mówiąc o Fundacji, nie można
zapominać o akcjach, Klimat dla
Sceny, czy Fotele dla Sceny. Dzięki
pomocy widzów udało się wymienić niewygodne krzesła na fotele
teatralne i założyć klimatyzację.
Fundatorzy zostali odznaczeni
specjalnymi medalami i odznakami, które zostały zaprojektowane
i wykonane przez wielkiego przyjaciela Sceny, Jarosława Jakubowskiego.
Wielką akcją trwającą już osiem
lat są Dni Romana Wilhelmiego.
Rafał Pogrzebny, dziennikarz i
przyjaciel Fundacji wpadł na pomysł, by poznaniakom przypomnieć o Romanie Wilhelmim i o
tym, że był ich krajanem.
Trudno też nie pamiętać o programach Ring, Fart, Tandem i Gwiazdy X Muzy. Nagrywane przez telewizje i odtwarzane wielokrotnie
nawet w Telewizji Polonia cieszyły się ogromną popularnością. Bilety rozchodziły się w ciągu chwili,
a najpopularniejsi aktorzy bali się
odmówić w nich udziału.
Na wniosek prezydenta Loży Przyjaciół sceny Włodzimierza Łęckiego i członka Rady Programowej
Fundatora Założyciela Fundacji Ireneusza Gołębiewskiego 24

sierpnia 2015 roku zostały wystosowane pisma do wszystkich
sympatyków Fundacji z alertem
„Ziarnko do ziarnka.... o dobrowolne wsparcie działalności statutowej Fundacji. Efektem alertu
jest stan wpłat na 30 września w
wysokości 7 tysięcy złotych.
I jeszcze dwa fakty na koniec.
Fundacji by nie było, gdyby nie
zapał prezesa Romualda Grząślewicza, który potrafi zarazić jej
członków swoją pasją i nakłonić
do działania. Potrafi też zaprosić
do współdziałania wiele instytucji, stowarzyszeń i Fundacji, jak
choćby Stowarzyszenie „Wiedza
Kultura Pomoc“, z którym wspólnie zorganizowano dwie edycje
programu „Jazz i poezja“ z udziałem jednego z najbardziej cenionych trębaczy Maciejem Fortuną.
- To była dla nas prawdziwa przyjemność móc współorganizować
te programy wraz z Fundacją sceny na piętrze Tespis – mówi Krystyna Gwoździcka, Prezes Stowarzyszenia. – Mam nadzieję, że uda
nam się pracować razem jeszcze
wielokrotnie.
Fundacji nie byłoby także, gdyby
nie widzowie Sceny na Piętrze. To
ONI przychodzą, oceniają i wystawiają recenzję.
- Mamy nadzieję, że do tej pory
przynajmniej dobrą, bo frekwencja jest prawie stuprocentowa na
każdym spotkaniu – dodaje prezes Grząślewicz.
Więc historio trwaj! Fundacjo,
nigdy nie trać wiary, a Ty Widzu
zawsze chciej być tam, gdzie jest
dobra sztuka i znakomity teatr.

VIII Dni Romana
Wilhelmiego 2015
Już po raz ósmy spotykamy się 3 listopada, by uczcić pamięć wybitnego poznaniaka, znakomitego aktora, mistrza kreacji, Romana
Wilhelmiego.
Po złożeniu kwiatów pod pomnikiem o 18.30 i poznaniu kolejnych
ciekawych szczegółów z jego życia będziemy mogli wysłuchać koncertu Haliny Zimmermann, który wprowadzi nas w jesienny, ciepły nastrój. Podczas muzycznego wieczoru odbędzie się też niecodzienna uroczystość. Nagrodę publiczności dla najpopularniejszej
aktorki 35-lecia Sceny na Piętrze odbierze Grażyna Barszczewska.
Aktorka – Matka Chrzestna - tej jednej z najmniejszych scen w Polsce grała na jej deskach wielokrotnie, wiele razy też przyjeżdżała ot
tak po prostu z wizytą towarzyską (by wręczyć medale dla zasłużonych Scenie na Piętrze, odsłonić tablicę Romana Wilhelmiego itp.).
To ona grała w pierwszym przedstawieniu, jakie zobaczyliśmy na
Masztalarskiej – „Śniegu“ Stanisława Przybyszewskiego.
Publiczność Sceny docenia kunszt aktorski Grażyny Barszczewskiej. Widzowie potrafią jednym tchem wymieniać kolejne jej kreacje, przytaczać cytaty z jej ról.
Specjalną statuetkę Invictus zaprojektował i wykonał Roman Kosmala. Wcześniej odebrali ją już Kazimierz Kutz dla reżysera i Andrzej Seweryn dla aktora 35-lecia Sceny na Piętrze.
Panie! Panowie!
Oto Invictus dla Niepokonanej Grażyny Barszczewskiej.

Invictus dla Grażyny
Barszczewskiej
3 listopada podczas koncertu
„Jesienna nostalgia“, który rozpocznie się o godz. 19 w Scenie
na Piętrze, gościem specjalnym będzie wspaniała aktorka,
Grażyna Barszczewska. Odbierze ona statuetkę Invictus dla najlepszej aktorki
35-lecia Sceny na Piętrze.
Wybrana została głosami widzów.
Na jej stronie internetowej czytamy w biografii: aktorka teatralna i filmowa o zaskakująco szerokim i wszechstronnym
emploi (od lirycznych amantek
po charakterystyczne „monstra”). „Amantka z pieprzem”
- jak nazwał ją jeden z wybit-

nych reżyserów filmowych.
Ma w swoim dorobku ponad 150
wiodących ról dramatycznych i
komediowych w teatrze, filmie
i telewizji, występy w Kabarecie
Dudek i na estradzie, recitale
piosenek, nagrane płyty.
Jej charakterystyczny, intrygujący głos znają także słuchacze
audycji Polskiego Radia, licznych audiobooków, np. serii
mitów greckich dla dzieci autorstwa Grzegorza Kasdepke,
czy „Na fejsie z moim synem”
- powieści Janusza L. Wiśniewskiego.
Na swoim koncie ma wiele nagród i wyróżnień w tym Złoty
Laur Sceny na Piętrze.

Jesienna nostalgia
O godz. 19.00 w Scenie na
Piętrze rozpocznie się koncert
pod tytułem „Jesienna nostalgia“ w wykonaniu Haliny
Zimmermann. Towarzyszyć
jej będzie na fortepianie Piotr
Kałużny.
Halina Zimmermann współpracuje z wybitnymi polskimi
muzykami jazzowymi, koncertuje w kraju i za granicą.
Gatunki, w których czuje się
najlepiej to przede wszystkim
bossa nova, samba i ballady
jazzowe – pisał portal epoznan. - Przez dziesięć lat związana była z poznańską grupą
Spirituals and Gospel Singers,
jednak najlepiej czuje się
wykonując spokojne piosenki
jazzowe.
Piotr Kałużny – absolwent
Państwowej Wyższej Szkoły
Muzycznej w Poznaniu. Pianista, kompozytor, aranżer i
dyrygent w orkiestrach rozrywkowych Polskiego Radia
i Telewizji w Katowicach pod
dyrekcją Jerzego Miliana i
w Poznaniu pod dyrekcją
Zbigniewa Górnego. Później
pianista i aranżer big bandu

„Alex Band” pod dyrekcją
Aleksandra Maliszewskiego.
Twórca muzyki teatralnej,
filmowej i symfonicznej, licznych utworów instrumentalnych, piosenek, a także
artykułów i recenzji w prasie
muzycznej.
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