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26 maja 2019 roku wybory do Parlamentu Europejskiego. Idźmy koniecznie głosować. 
Wybierzmy rzeszowianina Marka Ustrobińskiego, kandydata nr 3 z listy nr 3 Koalicji Europejskiej

Magdalena Kozikowska-Pieńko  
i Kornel Pieńko
Aktorzy ci stworzyli w Rzeszowie i prowadzą od 
5 lat Akademię Aktorską Artysta. 1 i 2 czerwca 
w Filharmonii Podkarpackiej muzyczno-taneczny 
show jubileuszowy w wykonaniu wychowanków  
tej szkoły
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Już niebawem, bo 1 i 2 czerwca, w każdym 
dniu o godzinie 15.00 i 19.00 podczas jubi-

leuszowego koncertu w Filharmonii Podkar-
packiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie 
Akademia Aktorska Artysta świętować będzie 
swoje 5-lecie. Z radością oznajmiają i zapraszają 
na to wydarzenie twórcy Akademii, małżeń-
stwo aktorów Magdalena Kozikowska-Pieńko 
i Kornel Pieńko. – Charyzmatyczni, młodzi ar-
tyści, chór z towarzyszeniem zespołu i porywa-
jące utwory musicalowe w aranżacjach Rafała 
Czarnackiego, czegoś takiego w historii naszej 
Akademii jeszcze nie było – zapewniają. Bilety 
po 20 złotych są do kupienia na stronie http://
www.akademiaartysta.pl/bilety/. Dochód z tej 
imprezy zasili Fundację Artysta, która wspie-
ra zdolnych, a nie zawsze zasobnych uczniów 
w Akademii. 

Wszyscy nazywani są tutaj studentami, 
a w nieodległym czasie być może Akademia uzy-
ska też prawny status licencjonowanej uczelni, 
jedynej takiej w Rzeszowie, która będzie kształ-
cić i wystawiać dyplomy aktorskie licencjackie. 
Zaczynano skromnie, z pomysłem na zagospo-
darowanie czasu dzieciom i młodzieży zajęciami 
artystycznymi podczas ferii, teraz jest to szkoła 
całoroczna, oficjalnie wpisana do rejestru szkół 
niepublicznych. Zajęcia odbywają się zatem 
w cyklach semestralnych. Setki jej absolwen-
tów zyskało szlify przydatne jeśli nie konkretnie 
w zawodach artystycznych, to w ukształtowaniu 
bezcennej wrażliwości i umiejętności. Niektórzy 
jednak kontynuują studia w państwowych szko-
łach wyższych teatralnych i filmowych.

W zapowiadanym, niezwykłym koncercie 
jubileuszowym będzie można usłyszeć i podzi-
wiać w scenicznej oprawie 16 utworów z najwięk-
szych światowych musicali, m.in. z wystawianych 
w poprzednich latach przez Akademię, jak Ingo-
nyama, to znaczy lew. Historia Króla Zwierząt czy 
Fame, Grease oraz Mamma Mia, ale i z Chicago, 
Hair, Nine i innych. Według zapewnień gospo-
darzy i bohaterów jubileuszu należy się spodzie-
wać w tym przekazie oprócz aktorskiego śpiewu 
adeptów Akademii, także niesamowitej gry świa-
teł, kostiumów oraz animacji, które wyjątkową 
scenografią wprowadzą widzów w ten magiczny 
świat musicali. Muzyczno-taneczny show wzbo-
gaci występ chóru Wydziału Muzyki Uniwersy-
tetu Rzeszowskiego, przygotowany przez Bożenę 
Stasiowską-Chrobak oraz kilkunastoosobowego 
zespołu instrumentalistów pod kierownictwem 
muzycznym Rafała Czarnackiego. Choreografię 
przygotowała Marlena Wróblewska.

Ciągle pamiętany jest pierwszy pokaz mu-
sicalowy Akademii. Zachwyciła widownię Mag-
dalena Kozikowska-Pieńko, także jako aktorka, 
wymarzonym i wyreżyserowanym przez siebie 
widowiskiem muzycznym Ingonyama to znaczy 
lew. Historia Króla Zwierząt, który zagościł pre-
mierowo na scenie Teatru im. Wandy Siemasz-
kowej 26 czerwca 2015 r. i powtórzony był tam 
jeszcze trzykrotnie w kolejne dni. A był to czas 
tropikalnych upałów u nas i pechowej awarii kli-
matyzacji w teatrze. Ze wszystkim udało się jed-

MŁODZI I CHARYZMATYCZNI
Muzyczno-taneczny show na jubileusz

nak uporać, pozostały niezapomniane wrażenia 
artystyczne – pojawił się zatem teatr muzyczny, 
o którym wiele osób marzyło w naszym mieście. 
Teatr muzyczny w rozrywkowej, estradowej for-
mie przekazu. Magda i Kornel, którzy wymyślili 
i prowadzą edukację teatralną w ramach stwo-
rzonej przez nich Akademii Aktorskiej Artysta, 
sprostali trudniejszej roli, bo to niezwykle skom-
plikowane zadanie artystyczne wykonali z ama-
torami – dziećmi, młodzieżą i dorosłymi pasjo-
natami, których przygotowali do tej gry teatral-
nej. I tak było w kolejnych latach. Reżysersko 
Magdalena Kozikowska-Pieńko zadebiutowała 
wtedy w pełni udanie na własnej wszak scenie, 
bo na co dzień jest aktorką w Teatrze Siemaszko-
wej, gdzie również śpiewnie oraz tanecznie nie-
jeden raz potwierdzała swój talent. 

Ta Akademia to nie tylko wspaniała eduka-
cyjno-wychowawcza działalność codzienna, ale 
i godna podziwu nowatorska artystycznie nomen 
omen propozycja społeczna Artysty. W każdym 
z tych przygotowanych do tej pory widowisk 
zawsze kilkadziesiąt osób na scenie, danie satys-
fakcji wystąpienia nieraz nawet po kilku osobom 
w tej samej roli, to w równym stopniu był zabieg 
artystyczny co i wychowawczy. W obydwu tych 
odcieniach ze znakomitym skutkiem. A ileż 

sprawności tanecznej, wokalnej i choreograficz-
nej wykazali wychowankowie Akademii przygo-
towywani w tym względzie m.in. przez wytraw-
ną baletmistrzynię Lailę Arifulinę. Podobnie jak 
mistrzami scenicznego zachowania dla adeptów 
tej szkoły i nauczycielami byli i są od początku 
koledzy Magdy i Kornela, aktorzy z Siemaszko-
wej – Justyna Król, Małgorzata Pruchnik-Chołka 
i Michał Chołka.

Przez minione pięć lat dla setek słuchaczy 
Akademii Aktorskiej Artysta było to i jest nadal 
spotykanie z aktorstwem, piękne przeżycie emo-
cjonalne i artystyczne. Bo szkoła – jak zapewnia-
ją Madzia i Kornel – powstała właśnie z myślą 
o dzieciach, młodzieży i studentach, a nawet 
osobach dorosłych, chcących rozpocząć swoją 
przygodę z aktorstwem filmowym czy teatral-
nym. Rozwijanie pasji odbywa się pod okiem 
profesjonalnych, doświadczonych instruktorów. 
Kadrę uzupełniają aktorzy, reżyserzy, operatorzy 
kamer, na co dzień pracujący w teatrach oraz na 
planach filmowych. Akademia ma swoje lokum 
i sale prób w pobliżu Teatru im. Siemaszkowej, 
w gmachu znanego rzeszowianom jako NOT 
przy ulicy Kopernika 1.

   Ryszard ZATORSKI

Wykonawcy musicalu „Mamma Mia” w 2018 r.

W jubileuszowej, dziesiątej już Maska-
radzie, przez pięć dni można będzie 

zobaczyć kilkanaście spektakli zaproszo-
nych teatrów i premiery rzeszowskiej Maski. 
W pierwszym dniu będzie to wspólna z Cen-
trum Kultury w Lublinie realizacja widowiska 
#chybanieja w reżyserii Pawła Passiniego – 
spektakl dla młodzieży i dorosłych na własnej 

Patronat miesięcznika „Nasz Dom Rzeszów”

MASKARADA
10. Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ożywionej Formy (19–23 maja)

dużej scenie. A we wtorek 21 maja w Teatrze 
im. W. Siemaszkowej artyści Maski znowu 
premierowo przedstawią spektakl familijny 
Zaginiony świat w reżyserii Grzegorza Greca-
sa. Obydwie sztuki zaprezentowane będą poza 
konkursem. Podobnie jak i otwierające festi-
wal widowisko plenerowe przed Niezłą Sztu-
ką Osobliwe zdarzenie Teatru Lalki Tęcza czy 
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