
Festiwal Szaniawskiego w Legionowie

Jerzy Szaniawski, jeden z największych polskich dramaturgów i literatów XX wieku, stał się teraz,
na  początku  wieku  XXI,  wielkim nieobecnym.  Pozostało  po  nim kilkanaście  sztuk  teatralnych
przeważnie  nazywanych  przez  autora  komediami,  kilka  radiowych  słuchowisk,  dwa  tomy
wspomnień o życiu teatralnym II Rzeczpospolitej, trzy tomiki prozy. Utwory te, pomimo swych
niewątpliwych wartości  estetycznych i  etycznych,  praktycznie nie  fukcjonują w obiegu kultury,
przemykając się czasami nieśmiało na jej obrzeżach.
Pragnąc  zmienić  ten  stan  rzeczy  i  udostępnić  szerszej  publiczności  twórczość  Szaniawskiego
Miejski  Ośrodek Kultury w Legionowie  organizuje  wiosną  2018 roku Festiwal  Szaniawskiego.
Czujemy się do tego powołani przede wszystkim dlatego, że nieopodal Legionowa, w Zegrzynku
nad  Narwią,  znajdują  się  ruiny  dworku  rodziny Szaniawskich,  gdzie  artysta  spędził  większość
swojego życia. Rzymianie dysponowali określeniem „genius loci”; był to duch opiekuńczy miejsca
sprawujący pieczę nad losami lokalnej wspólnoty. Chcemy włączyć do życia tej wspólnoty pamięć
o „samotniku z Zegrzynka” aby wzbogaciła, nie tylko lokalnie, żywy obieg kultury.

Festiwal będzie miał dwie odsłony.

Pierwsza odbędzie się w dniach 16, 17 i 18 marca 2018 w Pułtusku, w Serocku i Jadwisinie oraz
w  Legionowie.  W Pułtusku,  wspólnie  z  tamtejszą  Akademią  Humanistyczną,  przeprowadzimy
konferencję naukową zarysowującą stan badań nad literacką spuścizną po Szaniawskim oraz nad
jego biografią. W Serocku i Jadwisinie zaprezentujemy wspomnienia osób pielęgnujących od lat
pamięć  o  Szaniawskim,  zaś  w  Legionowie  pokażemy  rejestracje  spektakli  TTV  oraz  filmy
dokumentalne, a także odczytamy fragmenty prozy Mistrza z Zegrzynka.
Wydarzeniom tym będzie towarzyszyła wystawa pamiątkowych zdjęć i dokumentów.

Druga odslona festiwalu to Konkurs Teatrów Jednego Aktora „W pobliżu Szaniawskiego”, który
odbędzie  się  w  Legionowie  i  w  Serocku  w  dniach  11,  12  i  13  maja.  Regulamin  konkursu
w załączeniu.
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Osoba odpowiedzialna za kontakt z partnerami współtworzącymi festiwal: 
Robert Żebrowski, tel.: 504 219 347, e-mail: trebor62@tlen.pl


