
W popo∏udnie ostatkowego poniedzia∏ku sala kino-
wa MCK w Ciechocinku przybra∏a niecodzienny wyglàd.
Na scenie pojawi∏y si´ kawiarniane stoliki, w tym stolik
Wielkich Nieobecnych - Gwiazd kabaretów stolicy okre-
su mi´dzywojennego. Udrapowane materia∏y, Êwiat-
∏a Êwiec, kapelusze, futra, etole… ByliÊmy w prawdzi-
wej Adrii! Jak przysta∏o na ostatkowy czas, goÊcie byli
cz´stowani pàczkami! Po tej s∏odkiej niespodziance
na scenie pojawili si´ pierwsi artyÊci: Waldemar Gmiƒ-
ski (gitara, Êpiew) oraz Klara Drobniewska i Igor
Che∏miniak, konferansjerzy wieczoru. Para konferan-
sjerska powraca∏a przez ca∏y czas trwania wyst´pu,
opowiadajàc zebranej publicznoÊci kolejne anegdoty,
historie zwiàzane z latami '20. Galeri´ Wielkich Posta-
ci otworzy∏a Anna Przekwas w piosence „Taka Mala”
z repertuaru Miry Zimiƒskiej - Sygietyƒskiej do s∏ów
Mariana Hemara, natomiast Hanna B∏a˝ejczyk,
do s∏ów tego samego autora, wyÊpiewa∏a „Nikt tylko
Ty”, a Gra˝yna Wieczorek wcieli∏a si´ w Maryl´, tyle
razy opiewanà przez naszego wieszcza Adama! Owe
damskie Trio w brawurowy sposób zaprezentowa∏o
publicznoÊci „kàcik Hemara”, za co zosta∏y nagrodzone
gromkimi brawami! Po Hemarze nadszed∏ czas na Tu-
wima.  Marzenna Gmiƒska uwiod∏a publicznoÊç wy-
konaniem piosenki „Na pierwszy znak” a Iwona Twar-
dowska zapewni∏a Szanownych Zebranych, ˝e „Mi∏oÊç
ci wszystko wybaczy”. Skoro ze sceny pop∏yn´∏y s∏owa
o mi∏oÊci, która wszystko zapomni, nie mo˝na by∏o
oczekiwaç innych piosenek jak tylko przebojów Hanki
Ordonówny. W Adrii pojawi∏a si´ Wanda Rosiƒska
w bardzo pobo˝nej piosence „O zagubionym sercu”,
znanej szerszej publicznoÊci jako „Âwi´ty Antoni, zgu-
bi∏am serce pod miedzà”, a „Uliczk´ w Barcelonie”
przypomnia∏a wszystkim Magdalena Gronczewska.
ArtyÊci zaprezentowali równie˝ troch´ bardziej liryczne
nuty. Zofia Manerowska przedstawi∏a swojà inter-
pretacj´ tanga Wiery Gran „Ciemna dziÊ noc”, czym

uj´∏a publicznoÊç. Jednak melancholia nie trwa∏a d∏u-
go! Na scen´ wkroczy∏o trio: Jolanta K´pczyƒska,
Zofia Raczy∏∏o oraz Stanis∏aw Wodyƒski. Panie wy-
Êpiewa∏y i wytaƒczy∏y musicalowà piosenk´ „Bei mir
bist du schon”. Ich partner zareagowa∏ tekstem tro-
ch´ bardziej nam wspó∏czesnym, ale niesamowicie
trafnym, mianowicie, pyta∏ si´: „Czemu zgubi∏aÊ korale”,
co bardzo trafnie skomentowa∏a Klara Drobniewska
monologiem Jerzego Jurandota „High live”. Piosenkà
koƒczàcà sentymentalnà podró˝ by∏ przebój z filmu
lat ’30 „Zakazana melodia”, czyli „Ju˝ nie zapomnisz
mnie” w wykonaniu Jerzego Sobierajskiego. Wisien-
kà na torcie by∏ wspólny wyst´p wszystkich artystów,
którzy zaprezentowali si´ w piosence fina∏owej „Lata
20, lata 30” z musicalu o tym samym tytule.

Wyst´pujàcy zostali nagrodzeni burzà braw, ciep-
∏ych s∏ów i serdecznych uÊmiechów ze strony widowni,
to bardzo wiele dla nas znaczy, poniewa˝ to dla Paƒstwa
wyst´pujemy i staramy si´ wypaÊç jak najlepiej! Dzi´-
kujemy!!!!

Igor Che∏miniak - re˝yser i opiekun kabaretu

Serdeczne podzi´kowania kierujemy w stron´:
Paƒstwa Marzenny i Waldemara Gmiƒskich za ich
otwartoÊç, serce i wybawienie nas z patowej sytuacji
muzycznej po tym, jak kabaret zosta∏ bez muzyka, Pa-
na Paw∏a Soboty za nag∏oÊnienie, Paƒstwa Hanny
i Tadeusza Suchowieckich za umo˝liwienie prze-
prowadzenia prób w Pensjonacie „Arkadia”, Pani Bar-
barze Kawczyƒskiej - Dyrektor MCK za serce i ca∏à
˝yczliwoÊç, jakiej doÊwiadczaliÊmy zarówno z jej strony,
jak i ze strony wszystkich pracowników MCK, Pani Ur-
szuli Olkiewicz i ca∏ego zespo∏u kwiaciarni „Urszu-
la” za przepi´kne kwiaty. Dzi´kujemy wszystkim,
którzy nas wspierali i wspierajà na drogach arty-
stycznego rozwoju.

Adria Café w Ciechocinku
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Z¸OTA MASKAZ¸OTA MASKA

03.03.2014 r. o godzinie 17:00 ciechociƒska Grupa Kabaretowa „Z∏ota Maska” dzia∏ajàca przy Uni-
wersytecie dla Aktywnych zabra∏a mieszkaƒców, kuracjuszy, zaproszonych goÊci oraz s∏uchaczy UdA
w sentymentalnà podró˝  do Warszawy lat '20 i '30. ArtyÊci kabaretowi przedstawili swoje interpretacje
najwi´kszych przebojów mi´dzywojnia, niekiedy w bardzo brawurowy sposób!
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