MULTI
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L,2 rnln zł dotacji otrzymało Mrrzerrm irn. Anny i Jarosłarva Iu'aszkielr.iczórru, Stawisku z funduszy unijnych'w rarnach Regionalnego Prograuru Operacfinego
Województwa Mazowieckie$o. o Śroclki zabie$ał'ornuzellm \\TaZ Z $rodziskirn
starostrvem powiatowyrn, które zabezpieczyIo dofinansou'anie l'nr.otą400 tys. zł.
- Pieniądze z RPo pozwoliły nam na
wymianę insta|acji elektrycznej w budynku, zainstalowanie centralnego ogrzewania, doprowadzeniekanalizacji,wykonanie
instalacji odgromowej, a takżę przJstosowanie muzeum dla potrzeb osób niepełnosprawnych.Powstal przewodnik po obiekcie
dla niedowidzqrych,
prezendostosowaliśmy
tację multimedia|ną,,WirtualneStawisko''
dla osób niedosłyszących,
zostałzakupiony
schodolaz, mamy tęż.eksporycję muzealnq
opisanq alfabetemBrail|e'a - mówi dyrektor muzeum Alicja Matracka-Kościelny(na
zdjęciu).
Dofinansowanie z funduszy unijnych
przeznaczone zostało nie tylko na unowocześnieniębudynku, a|e ta|<zena rewita|izacjęparku znajdującegosię przy muzeum.
Prace rozpocznqsię wiosną.
W trakcieremontumuzeum nie zamknęłoswoichdrzwi ina terenieobiektuodbywałysię zaplanowanewcześniejimprery.
padIa trzydziestarocznica śmierciJarosława
- To był trudny czas, ale dzięki mobi- Iwaszkiewiczai z tej okazji mieliśmywie|e
lizacji wsrystkich pracowników udało się imprez. Po raz pierwszy, specjalnie na
nie przerywać naszej stalej działalności. naszezamówienie,zostałnapisanyspektakl
Jak co roku odbył się Festiwa| Muzyczne poeĘcko.muzyczny pt.
,,Muryka do wierKonfrontacje, t).rnrazem pod haslem ,,Od szy Jaroslawa lwaszkiewicza''.Autorem był
Chopina do Lutoslawskiego''- z udziałem znany kompoz1ĄorjazzowyWłodek Pawlik,
najwybitniejszychpolskich artystów, m.in. a wykonawcbmi wybitni polsry wokaliści:
Szabolcsa Estenyi, Jadwigi Rappe, Piotra Lora Szafran i Maręk Bałata. odbyły się
Pławnera,Royal String Quartet, kwartetu takze prezentacje publikacji poświęconych
Wilanów. on'vorzy|iśmy
takze wystawęprac tematyce Iwaszkiewiczowskiej'Mimo że
Hilarego Krzysztofiaka. W roku 201,0przy- publiczność
musialaczasemsluchaćkoncer-

tu w półmroku lub w nie do końca dogrzanych pomieszczeniach,to nikt nie narzekal
- podkreś|a
Alicja Matracka-Kościelny.
Od 2007roku dyrekcja muzeum poryskuje rocznie ok. 150 Ęsięry zł z Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Te środki pozwalają przekształcaćdom
Iwaszkiewiczóww nowoczesną,wielofunkcyjną i multimedialnąplacówkę.W galerii
napartęrzę zna|az|się telebim do prezentacji multimedialnych.Publiczność
ma zatem
teraz możliwośćoglqdania koncertu czy
spektakluna specjalnym
monitorze.
-To uatrakryjnianaszeimprezyi nie ukrywam, iż |iczymy,ze przyci4gniedo nas młodzięz _ mówi Alicja Matracka-Kościelny.
_ Warto dodać,żew tej chwi|idigita|izujemy
zbiory, zainstalowaliśmy
systemy sygnalizacji pozaru i elektronicznego dostępu do
pomieszczeń.od dwóch miesięcyfunkcjonuje nowoczesny system elektronicznego
zabezpieczenia najcenniejszych obiektów.
S4 to specjalne urzqdzenia dzia|aj4ce na
zasadzie fotokomórki. Wcześniejza pieni4.
dze z ministerstwaodgrzybionazostalapiwnica' a także odrestaurowanozabytkowy,
drewnianytarasod stronypołudniowej.
W marcu do Stawiskawarto wvbraćsie
na prelekcję,'Zagrozeniazbiorów muzea|_ problem wewnętrznych przestępczością
ny czy europejski'', którq f7 marca wygłosi
dr Piotr Ogrodzki.
kl<sti fot,ElżbietaAbramczuk

WlECZoR ZW|ERU'ZKĄ
Czy Ukraina to d,ziki kraj? Jak postrzegane są w Polsce
Ukrainki? To tylko kilka pytari, na które poszuki\\'ano
odpou,iedzirv trakcie spektaklrr pt. ,,\ĄIiertlszka''.
f6 slycznia Teatr Capitol ponownie zago. spędzony na czytaniu tanich romansów to
ściłna sceniegrodziskiegoCentrum Kultury. jedyny sposób na ucieczkę od codzienności.
Pierwsrytegorocznyspektaklopowiadał
o prze. W tę właśnie
monotonięwkraczaWieruszka,
ciętnympolskim malżeństwieKoselów, które- dziewczynamłoda, atrakryjna i energiczna.
mu powracający
z Ukainy szwagierw prezen. Szybko wzbudza pożądaniemęskiej części
cie prtywióz| mlodą ukraińską dziewczynę' bohaterów oraz niezadowolenie ich ĄcioMiala ona pomagaćw codziennychdomowych wych towarzyszek.Catej sytuacji pikanterii
crynnościach
- sprzątaniui gotowaniu.
dodajetajemniczaopiekunkaWieruszki.Ęga
w sztuceznajdziemywiele aluzji do stosun- baba pochodzącazKarpat, gdzie pozostawiła
kówpolsko-ukraińskich,anasceniedostrzeżeswoich mężów.Bohaterka ta, Erana przez
my równieżwielerekwizytóww kolorze nawiq- Marka Rębacza,z latwością
mogłabypowa|ić napisane- powiedziałaMagdalenaGórska,
zującymdo nie tak odległejprzecieżpoma. niejednegomęzczyznę,
odwórczyni tytułowej
roli.
rańczowejrewolucji.Jednakże
- Spektaklopowiadao Polakach,o naszych
oprócz MagdalenyGórskiej,znanejz takich
',Wieruszka''
to świetniezagranakomedia,barwnieukazu- słabościach
i prrywarach.Z poczuciemhumo. filmów jak ,,WiedŹmin''',,Testosteron''
czy
jąca równieżprzedstawicielipo|skichśrodo- rupotraktowanesąnaszewadyitojakbardzo ,,Wsryscyjesteśmy
Chrystusami'',w spekta.
wisk.Mamy zatemźlewykonującego
operacje byr'vamymalostkowi.Tytulowa bohaterka, klu wspaniałe
kreacjestworzyliwybitniakto|ekarza,który nie pogardzi|apówkq,prawnika choć nie pojawia s,ięna scenie zbyt często, rzy - Anna Gornostaj,MagdalenaWołlejko,
zamieszanegow oszustwafinansowe,a takze jest motorem calej akcji. Tekstyw sztuce są Marek Rębacz (autor scenariusza)'Tomasz
zwyk|ągospodyniędomową,dla której czas bardzo zabawne,dialogi zostałyblyskotliwie Dedek oraz TomaszKozlowicz. hk)
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