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Ave Gość rAdomski

Koncert w radomskiej katedrze

Kolędy świata
Po studiach 
wyjechała do Stanów 
Zjednoczonych, aby 
tam doskonalić swój 
– od Boga dany dar – 
talent wokalny.

T o  był niezwykły i  piękny 
koncert, który zgromadził 
w  radomskiej katedrze 

bardzo wielu miłośników talen-
tu artystki operowej, od  wielu 
lat mieszkającej w Nowym Jorku, 
Małgorzaty Kellis.

Pani Małgorzata urodziła się 
w Radomiu i tu ukończyła szkołę 
muzyczną. W Krakowie, w Aka-
demii Muzycznej, ukończyła klasę 
śpiewu u prof. Moniki Swarow-
skiej-Walawskiej. Już  jako stu-
dentka zadebiutowała w Operze 
Krakowskiej. Śpiewała wiele kon-
certów i recitali w Europie i USA. 
Po studiach wyjechała do Stanów 
Zjednoczonych, aby doskonalić 
swój warsztat wokalny pod okiem 
profesora Charlesa Kellisa. Szli-
fując swoje umiejętności w USA, 
brała udział w kursach mistrzow-
skich prowadzonych przez Ashley 
Puthnam oraz Catherine Malfita-

no. Śpiewała u  boku światowej 
sławy artystów, takich jak: Simon 
Estes, Mariusz Kwiecień, Wiesław 
Ochman i Byron Jenis.

Pani Kellis w czasie koncertu 
„Kolędy świata” towarzyszył chór 
katedralny pod kierownictwem 
Marleny Żabickiej-Cieślak. Poezję 
recytowali Maria Halińska i pro-
wadzący to muzyczne spotkanie 
Mariusz Pyrka. Jednym ze  słu-
chaczy w  świątyni był Charles 
Kellis. W styczniu 2013 roku pani 
Małgorzata będzie bronić tytułu 
doktora na Akademii Muzycznej 
w Gdańsku.

Krystyna Piotrowska
Małgorzata Kellis chętnie 
powraca w ojczyste strony

Jasełka u filipinów w Radomiu

Betlejem w supermarkecie
Wciąż są świetni, 
z nowymi pomysłami, 
co nie jest łatwe, 
bo skład zespołu 
zmienia się tak 
jak kolejne  
roczniki uczniów 
w Katolickim LO  
i Gimnazjum  
im. św. Filipa Neri.

T o  przy tej szkole bowiem 
od  siedmiu lat działa Teatr 

SCENE, niezmiennie pod kierow-
nictwem aktora radomskiego Te-
atru Powszechnego, Wojciecha 
Ługowskiego.

Tym razem, a była to już osiem-
nasta teatralna premiera, mło-
dzież zaprosiła na jasełka. Pomysł 
na scenariusz tego przedstawienia 
powstał w listopadzie, gdy W. Łu-
gowski szedł przez jeden z super-
marketów, gdzie stały przystrojone 
choinki, a z głośników dobiegały bo-
żonarodzeniowe piosenki. W domu 
poszukał kilku tekstów – jak powie-
dział – zahaczających o ten temat 

i w czasie kilku nocnych godzin 
udało się zmontować scenariusz. – 
Jasełka betlejemskie „Bez miłości 
nie ma lepszego świata”, według tek-
stu Joanny Kulmowej, to było motto 
mojego działania. Akcję umieściłem 
w supermarkecie – mówi Ługowski.

Zapytany o  szkolny zespół 
teatralny mówi, że jest on wyjąt-
kowo „odchudzony” i odmłodzo-
ny. Jest  w  nim teraz czternastu 

uczniów, co nie znaczy, że przy ko-
lejnej premierze nie dołączą do nie-
go kolejne osoby. Na pytanie, co daje 
praca z tymi młodymi ludźmi, gdy 
stoi się po drugiej stronie – przed 
sceną, pan Wojciech odpowiada 
z uśmiechem: – To jest taka odskocz-
nia. Ci młodzi ludzie są niezwykle 
wrażliwi i chętni do pracy, do po-
znawania teatru z drugiej strony. 
To jest ten imperatyw do działania, 

a przede wszystkim to, że ja z roku 
na rok staję się coraz młodszy dzię-
ki nim.

Od samego początku istnienia 
zespołu tworzą go, obok Wojciecha 
Ługowskiego, Agnieszka Kobier-
ska, Wojciech Sałek (katecheta i re-
daktor Radia Plus Radom) i s. Beata, 
która pomaga przy przygotowywa-
niu kostiumów. 

 Krystyna Piotrowska

Podziękowania dla wszystkich od dyrektora Katolika 
ks. Mirosława Praska   
po lewej Nawet w supermarkecie, gdzie toczy się akcja 
przedstawienia, bohaterów nie opuszczały siły dobra i zła
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