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Ćwierćwiecze Teatru bez Granic
fragmenty artykułu Małgorzaty P. Bonikowskiej z Gazety

25 lat te mu po wstał to ron toń ski te atr - Sa lon
Po ezji, Mu zy ki i Te atru. Stwo rzo ny przez Ma -
rię No wo tar ską, ak tor kę Te atru im. J. Sło -
wac kie go w Kra ko wie, z wiel kiej po trze by
ser ca oraz nie zwy kłej pa sji i mi ło ści sce ny.
Ki bi co wał jej i wspo ma gał ją we wszyst kim
nie od ża ło wa ny Je rzy Pi li tow ski, jej mąż i to -
wa rzysz du cho wy, a w ar ty stycz nym two rze -
niu te atru uczest ni czy ła ich cór ka, ak tor ka
Aga ta Pi li tow ska.

Przez te la ta przez te atr prze wi nę ły się dzie -
siąt ki osób, ak to rów i ama to rów, star szych i
mło dziut kich (bo Ma ria za wsze dba ła o wy -
cho wa nie mło de go po ko le nia), mu zy ków i
wo ka li stów - stał się dla wie lu oa zą i miej -
scem, gdzie mo gli re ali zo wać swo je pa sje i
tę sk no ty. Po wsta ły dzie siąt ki pre mier - sztuk,
któ re dla Ma rii i Aga ty na pi sał wy bit ny dra -
ma turg Ka zi mierz Braun, wi do wisk po etyc -
kich, mu si ca li.
Te atr za czął po dró żo wać, naj pierw po Ka na -
dzie, po tem USA, a wresz cie po ca łym świe -
cie, wy sta wia jąc swo je sztu ki nie tyl ko dla
wi dzów zna ją cych ję zyk pol ski. Przyj mo wa -
ny jest owa cyj nie wszę dzie, tak że w Pol sce,
i za pra sza ny zno wu i zno wu… Pol ski te atr w
wa liz ce - je dy ny ta ki na świe cie.

"Ga ze ta" to wa rzy szy Sa lo no wi od po cząt ku
ja ko wier ny spon sor i pe łen wiel kie go uzna -
nia re cen zent i pro mo tor. O Sa lo nie na pi sa -
li śmy w "Ga ze cie" dzie siąt ki ar ty ku łów i
re cen zji, więc nie bę dzie my tu oma wiać je -
go hi sto rii. Wie le z tych tek stów i ich frag -
men tów zna la zło się w wy da nej z oka zji
ju bi le uszu książ ce -al bu mie “Te atr bez gra -
nic” au tor stwa mont re al skiej pi sar ki, współ -
pra cow ni ka “Ga ze ty” - Be aty Go łem biow-
skiej. To pięk na pu bli ka cja, zna ko mi cie uka -
zu ją ca ten nie zwy kły te atr, je go roz wój i osią -
gnię cia. Od pew ne go cza su za miesz cza my
w sta łym cy klu w "Ga ze cie" re gu lar ne re la -
cje z te go, co no we go w Sa lo nie, z po dró ży
i no wych ini cja tyw.

Sa lon ob cho dził swo je 25-le cie w nie dzie lę
25 wrze śnia. To by ło bar dzo wzru sza ją ce,
peł ne cie płych słów i wza jem nej życz li wo ści
po po łu dnie - 4 go dzi ny w pięk nym Old Mill
mi nę ły jak se kun da. Sa la by ła peł na i wie le
osób, któ re chcia ły uczest ni czyć w ju bi le uszu
Sa lo nu nie do sta ło bi le tów. Do praw dy naj lep -
szym do wo dem po pu lar no ści Sa lo nu by ła
licz ba go ści, któ rzy przy je cha li spe cjal nie na
tę uro czy stość nie tyl ko z róż nych mniej i
bar dziej od le głych miast w On ta rio (Iga i Wi -
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tek Zie dal scy z St. Ca tha ri nes, Ewa Frak z
Kit che ner, Da nu ta i Jó zef Mań kow ski z Klu -
bu Dys ku syj ne go w Lon don), ale z in nych
pro win cji (Da nu ta i Ja nusz Ma zur z Fun da -
cji Wie sła wa Dym ne go z Mont re alu; Ma ria
Olesz kie wicz oraz Kry sty na i Ry szard Wi no -
grodz cy z Win ni peg oraz Kry sty na Po łu biń -
ska ze Sto wa rzy sze nia "Pod skrzy dła mi
Pe ga za" z Van co uver), ze Sta nów (Ka zi -
mierz Braun z żo ną Zo fią z Buf fa lo, Ewa Tu -
miel -Ko zak z Pits burgh Po lish Cul tu re
Co un cil, Ha li na Ma liń ska - pro mo tor kul tu ry
pol skiej w Or chard La ke, Mi chi gan), a na wet
z Pol ski (!) - Ro bert Mu cha i dr An drzej Igna -
ciuk z mał żon ką z War sza wy.
Sa lon ko cha ją wsze dzie, więc przy je cha li
czę sto z bar dzo bar dzo da le ka. Na pły nę ły tu -

zi ny li stów z ży cze nia mi i gra tu la cja mi: od
Kon su la Ge ne ral ne go RP w To ron to Grze -
go rza Mo raw skie go, Mał go rza ty Ki da wy
Błoń skiej, Wi ce mar sza łek Se na tu RP, Mał -
go rza ty i Woj cie cha Ty ciń skich (by łe go Kon -
su la Ge ne ral ne go RP w To ron to), Kon su la
Ge ne ral ne go RP w Los An ge les Ma riu sza
Bry mo ry, Am ba sa do ra Ty tu lar ne go MSZ
Gra ży ny Si kor skiej, An drze ja Pron czu ka,
Pre ze sa Fun da cji Kul tu ry Pol skiej w Bo sto -
nie, Kry sty ny Po łu biń skiej, pre zes Sto wa rzy -
sze nia "Pod skrzy dła mi Pe ga za" w Van co u-
ver, Mar ka Urban ka z Pol sko -Ame ry kań skie -
go Klu bu Kul tu ry w Pho enix, Ewy Spy chal -
skiej Do min gez ze Sto wa rzy sze nia Kul tu ry
Pol skiej w Ft. Lau der da le na Flo ry dzie, Mar -
ci na Chu miec kie go z The Po lish Mis sion of
the Or chard La ke Scho ols w Mi chi gan, Jo -
lan ty Gmu row skiej z Pol skiej Szko ły w Ster -
ling He ights i z ZG KPK.

My gra tu lu je my ca łe mu wiel kie mu ze spo ło -
wi, bo przez te la ta przez sce nę Sa lo nu prze -
wi nę ło się dzie siąt ki ar ty stów, a przede
wszyst kim chy li my czo ła przed spi ri tus mo -
vens Te atru Bez Gra nic, jak na zwa ła go traf -
nie w ty tu le pa miąt ko we go al bu mu je go
au tor ka Be ata Go łem biow ska - Ma rią No wo -
tar ską, nie znisz czal ną, peł ną pa sji i ener gii,
któ rą moż na by ob dzie lić spo ry tłu mek i któ -
rą od ćwierć wie cza za ra ża ko le gów ze sce -
ny, współ pra cow ni ków, spon so rów.
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W Old Mill zgromadziło się wielu aktorów i współpracowników Salonu

Grupa muzyczna "Nikt nic
nie wie" utworzona przez
Zdzisława Prochownika  

Muzyczne dobre duchy Salonu - Kinga Mitrowska i Jerzy Boski,
kompozytor muzyki do wielu spektakli

Prezes Salonu
Jolanta Morgentern
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Zdjęcia: Adam Orzechowski 
i Małgorzata P. Bonikowska
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