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Idę do teatru, aby zobaczyć na 
scenie siebie (...), którego bym nie 
potrafił lub nie odważył się zoba-
czyć, czy wyśnić; siebie jednak takie-
go, jakim wiem, że jestem. Zada-
niem aktorów jest zatem podjęcie 
gestów, rekwizytów, które pozwolą 
im pokazać mnie, mnie samemu. 
Pokazać mnie nago, w samotności i 
w ucieczce, jaką budzi samotność. 

Jean Genet 

www.liceumslawno.com 

 

 

Jesteśmy placówką, realizu-
jącą program edukacyjny 
kończący się egzaminem 
maturalnym, przygotowują-
cą absolwentów do wyż-
szych stopni edukacji i 
odpowiedzialnego pełnienia 
różnych ról społecznych w 
dorosłym życiu.  
Nasz program edukacyjny 
ma na celu stworzenie oferty 
naukowo-kulturalnej wspiera-
jącej i uzupełniającej pro-

gram szkoły średniej. Jest propozycją budowa-
nia własnego oblicza szkoły samorządowej, 
związanej z konkretnym miejscem i tworzenia 
płaszczyzny współpracy między instytucjami 
kultury i edukacji, działającymi na rzecz spo-
łeczności lokalnej. W ramach tego programu 
szkoła oferuje swoim uczniom m.in.: kursy 
języków obcych, badania przyrodniczo-
ekologiczne, edukację teatralną (warsztaty 
teatralne), filmową, muzyczną i informatyczną, 
zajęcia dziennikarskie (pisma: „PARNAS” i 
„VENA”), wymianę grup młodzieżowych z Gim-
nazjum Ernestinum w Rinteln, zajęcia sporto-
wo-rekreacyjne, wycieczki programowe.  
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KULTuralny 
Zespół Szkół w Sławnie 
im. J. H. Dąbrowskiego 

Szkolne publikacje znajdziesz w Centrum Informa-
cyjnym Szkoły, na stronie internetowej LO w forma-
cie PDF  lub w siedzibie redakcji PARNASU. 

Turniej Teatralny – impreza z ponad 
40-letnią tradycją 
 
 
 

Dąbrowski Band – zespół muzyczny 
 
 
 

Widowiska słowno-muzyczne 
 
 
 

Warsztaty teatralne — najbliższa 
edycja: zima-wiosna 2010 
 
 
 

„Parnas” – pismo spo łeczno-
kulturalne wydawane od 1997 r. Naj-
bliższa edycja nieregularnika: marzec 
2010 
 
 
 

Edukacja artystyczna prowadzona w 
ramach zajęć języka polskiego i wie-
dzy o kulturze 
 
 

www.kulturalnypowiat.pl — portal 
internetowy promujący kulturę w Po-
wiecie Sławieńskim 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM: 
 
 
 

1.  
Teatr Klasy Drugiej A  

„Moralność Pani Dulskiej”  
wg Gabrieli Zapolskiej 

 
 

2. 
Teatr Literka B w kółeczku się mieni  

(klasa 2b) 
„Świętoszek”  
wg Moliera  

 
 

3. 
Teatr 

Amatorska Trupa Rzemieślników  
ze Sławna, którym trud umysłowy  

był dotąd obcy 
(klasa 2c) 

 „Najżałośliwsza komedia  
o wielce chwalebnej porażce  

artystycznej IIC”  
wg „Snu nocy letniej” Szekspira  

26-27.02.2010 r. 

W czasie przerw zachęcamy do  
obejrzenia wystawy i plakatów  

konkursowych. 
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ZESPÓŁ TECHNICZNY 

Plakaty-Aneta Karpowicz, Anna Cudzich,  
Kostiumy-klasa 2a, Program teatralny-Pamela 

Czubat, Karolina Duda, Małgorzata  
Filipowicz, Światło-Kamila Kriese 

SCENOGRAFIA 
Anna Karciarz, Anna Kulczyk,  

Marlena Mizianty, Daria Gertig 

OPRAC. TEKSTU 
Natalia Bogacka 

Maja Szostakiewicz 

TEATR KLASY DRUGIEJ A 
 

KLASA 2A 
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Dulska 
Magdalena Kordyla 

 
Dulski 

Oskar Szczepanowski 
 

Juliasiewiczowa 
Kamila Stokowska 

 
Hesia 

Anna Cudzich 
 

Mela 
Martyna Ostrowska 

 
Hanka 

Aleksandra Kluska 
 

Zbyszko 
Tomasz Florianowicz 

 
Tadrachowa 

Małgorzata Suchańska 
 
 
 

REŻYSERIA 
Klaudia Bilska 

Dagmara Przybyłowska 

OPRAC. MUZYCZNE 
Klaudia Bilska 
Kamila  Kriese 

Dagmara Przybyłowska 

Gabriela Zapolska 
 

MORALNOŚĆ  
PANI DULSKIEJ 

 
 SzkolnaSzkolna  

Telewizja Telewizja   
InternetowaInternetowa  

 

 Dlaczego zajmujemy się telewizją interne-
tową? Ponieważ jest najtańszym medium o peł-
nym zasięgu w Polsce i na świecie. M. in. przez 
nią realizujemy potrzeby komunikacyjne i interak-
tywne Zespołu Szkół w Sławnie im. J. H. Dąbrow-
skiego.  
Kanał TV:  
http://www.youtube.com/liceumslawno. 
E-mail redakcji: tolubie@op.pl 
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Molier 
 

ŚWIĘTOSZEK 

TEATR  LITERKA B  
W KÓŁECZKU SIĘ MIENI 
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Tartufee 
Daniel Bagiński 
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Julia Forc 
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REŻYSERIA 
Patrycja Pietrasz 

OPRAC. MUZYCZNE 
Anna Wydra, Przemysław Paszkiewicz,  

Marta Rubacha 

ZESPÓŁ TECHNICZNY 
Scenografia-klasa 2b, Oprac. tekstu-Anna Wydra, 

Program teatralny-klasa 2b. 

Flipotta 
Paulina Rolnik 

Frozena 
Natalia Rolnik 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szekspir /wg Snu... 
NAJŻAŁOŚLIWSZA  

KOMEDIA O WIELCE  
CHWALEBNEJ PORAŻCE  

ARTYSTYCZNEJ 2C  

Oprac. muzyczne i oprac. tekstu:  
Jan Stanisław Bukowski 

ZESPÓŁ TECHNICZNY 
Scenografia, program teatralny, światło –klasa 2c. 

TEATR AMATORSKA TRUPA 
RZEMIEŚLNIKÓW ZE SŁAWNA, 

KTÓRYM TRUD UMYSŁOWY 
BYŁ DOTĄD OBCY  
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Elfy 

Angelika Matyjasek, Angelika Sander, 
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REŻYSERIA 
Jan Stanisław Bukowski 
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publice się spodobało. Po spektaklu- zupełny 
szok! Wszystkie miłe słowa, gratulacje…  Dziś 
nawet nie umiem oddać słowami tego jak wspa-
niale się wtedy czułam. Nagrody zupełnie się 
nie spodziewałam.  Było to fantastyczne zasko-
czenie. 
Teatr pełni ważną rolę w moim życiu. Uczęsz-
czam na zajęcia teatralne od trzech lat, moim 
autorytetem, wzorem do naśladowania przez te 
lata stał się instruktor SDK, Wiesław Dawidczyk. 
Wspaniały człowiek, bratnia dusza. Dla mnie 
teatr to pokazanie swojego drugiego „JA”. Sce-
na daje pewną siłę do mierzenia się z rzeczywi-
stością.  Sam tekst nic nie da w teatrze, jeżeli 
nie wiemy co chcemy nim wyrazić. Na co dzień 
jestem zwykłą nastolatką, natomiast w teatrze i 
na scenie nie mogę sobie na to pozwolić.  Tam 
należy zapomnieć o zwyczajności dnia codzien-
nego. Widz oczekuje dobrej sztuki, nie interesu-
je go kim jesteśmy na co dzień. 
 
Anna Knap (klasa 3d) 
W końcu przyszedł dzień XVI Turnieju Teatral-
nego. Trema i zdenerwowanie przekraczały 
wszelkie granice. Czuliśmy tak ogromny stres i 
strach, że nie sposób tego opisać. W końcu 
każdy znalazł się na swoim miejscu, a z głośni-
ków było słychać pierwsze dźwięki tanga. Kurty-
na się rozsunęła i zaczęło się... Myślałam, że 

serce wyskoczy mi 
przez gardło. Każdy 
mówił swoje kwestie 
najlepiej jak potrafił. 
Było sporo niewielkich 
pomyłek na scenie, 
ale uważam, że ze 
wszystkich wybrnęli-
śmy. Kiedy kurtyna 
zasunęła się na znak 
zakończenia spekta-
klu, wszyscy zaczęli 
rzucać się sobie w 
ramiona i gratulować. 

To była najlepsza scena naszego przedstawie-
nia. Wszyscy spisali się tak dobrze, że jeszcze 
poprzedniego dnia nikt nie spodziewał się takie-
go sukcesu. Aktorzy, suflerzy, reżyser, technicz-
ni pomocnicy, charakteryzatorki, wszyscy dali z 
siebie 100%. Byliśmy tak dumni z tego, co stwo-
rzyliśmy, że nawet wynik Turnieju nie był dla 
nas ważny. Ku naszej uciesze zostaliśmy doce-
nieni przez ludzi, którzy oglądali spektakle 
„Nagrodą Publiczności”, z której jesteśmy bar-
dzo dumni. 
„Zatańczyliśmy” nasze „Tango” najlepiej jak 
potrafiliśmy i tylko to się liczy. Mimo sprzeczek 
w ciągu przygotowań do wystawienia spektaklu 
uważam, że byliśmy bardzo zgrani i nic nie po-
różniło nas w osiągnięciu celu. Jestem napraw-
dę wzruszona, że udało nam się stworzyć coś, 
co dla nas w tamtym momencie było wszystkim. 
Uważam, że dowiedliśmy innym i sobie nawza-
jem, że razem możemy wiele zdziałać.   

REFLEKSJE REFLEKSJE 
UCZESTNIKÓW UCZESTNIKÓW 

XVI TTXVI TT  

Anna Knap jako Eleonora w 
„Tangu” Mrożka 

 
 

MAREK SZCZEPAŃSKI, Dyrektor LO 
 
 Szanowni Państwo! Od co najmniej tygo-
dnia trwa w naszej szkole gorączka zaintereso-
wania kolejnym Turniejem Teatralnym. Na tur-
niej się czeka, przygotowuje, dla turnieju tworzy, 
pisze, o turnieju się pamięta, turniej się całym 
sobą przeżywa jako aktor i widz. 
 Turniej Teatralny to szczególne święto 
naszej szkoły. Teatr w wykonaniu naszej mło-
dzieży zawsze wyzwalał wiele emocji u wszyst-
kich, którzy się z nim zetknęli. Zmuszał do re-
fleksji, podpowiadał co myśli, czuje, czego ocze-
kuje młody człowiek, co go śmieszy, a co irytuje. 
Jestem przekonany, że dzisiejsze spektakle 
nam to powiedzą, bo tak jest już od 17 lat. Dla-
czego dziś miałoby być inaczej?  
 W każdym roku turniej cieszył się ogrom-
nym zainteresowaniem.  Pragnę w tym miejscu 
podziękować wszystkim, którzy przyczynili się 
do zorganizowania tegorocznego XVII turnieju: 
- zacnym jurorom,  
- pani dyrektor Sławieńskiego Domu Kultury za 
współorganizację prób i dwudniowego widowi-
ska, 
- wszystkim dostojnym gościom, którzy odpo-
wiedzieli na nasze zaproszenie, 
- klasom pierwszym i ich wychowawcom, za 
organizację turnieju i obsługę techniczną, 
- panu Jarosławowi Strześniewskiemu za pro-
gram teatralny, 
- panu Grzegorzowi Machłajowi za wykonanie 
tegorocznych trofeów,   
- wszystkim polonistom i wychowawcom klas II, 
- rodzicom. 
Dziękuję wszystkim, którzy w jakikolwiek spo-
sób pomogli, by tegoroczny turniej się odbył.  
Poddajmy się zatem magii teatru oddając głos 
klasom drugim. 

XVII Turniej Teatralny ogłaszam  
otwarty!  



 
 

HISTORIAHISTORIA  
 Historia turnieju 
zaczęła się na zajęciach 
pozalekcyjnych. Człon-
kowie koła polonistycz-
nego zaproponowali 
utworzenie turnieju wie-
dzy na temat Stanisława 
Wyspiańskiego. Od tam-
tego czasu tradycja kon-
kursu teatralnego klas 
trzecich (dzisiaj drugich) 
jest przekazywana z 
roku na rok. Zaś pierw-
sze sztuki teatralne 
uczniowie przy pomocy 
nauczycieli organizują 
już od lat 70. 
Na początku były to 
turnieje wiedzy o Sta-
nisławie Wyspiańskim, 

jego twórczość uznano za bardzo bogatą i różnorod-
ną, stwierdzono więc, że warto ją przybliżyć młodzie-
ży. Podjęły się tego klasy trzecie, ponieważ uznano, 
że są to już ukształtowane zespoły klasowe i współ-
praca przy tworzeniu wspólnego dzieła nie powinna 
stanowić dla nich problemu. Poprzez wprowadzenie 
turnieju wiedzy o St. Wyspiańskim starano się stwo-
rzyć coś, co mobilizowałoby młodych ludzi do samo-
dzielnej organizacji pracy, integracji zespołu, a po-
nadto sprzyjało odkrywaniu twórczych indywidualno-
ści. I choć, jak to zaznaczył w swoim artykule były 
nauczyciel LO i zarazem inicjator konkursu - Eusta-
chy Bindas, „pierwsze dokonania były jeszcze nie-
mrawe, budziły opory klas, [...] to jednak w tym 
wszystkim zadziałał duch wielkości Wyspiańskiego. A 
kiedy zbliżał się dzień 20 listopada szkoła tętniła 
życiem''. Wystawiano wtedy głównie sceny z 
„Wesela” Wyspiańskiego, a scenę teatralną stanowił 
cały gmach szkoły. Jednak ze względu na nieustan-
nie wzrastającą liczbę publiczności „Wesele” przenie-
siono na 
d e s k i 
S ławień -
s k i e g o 
D o m u 
Kultury. W 
ż y c i u 
s z k o ł y 
t u r n i e j e 
wiedzy o 
Wyspiań-
skim sta-
n o w i ł y 
bardzo ważne wydarzenia, a doznania związane z tą 
imprezą to wspomnienia, które dla wielu (nie tylko 
uczestników) pozostaną w pamięci na zawsze. A pan 
prof. Eustachy Bindas stwierdził, że „dzięki temu 
mogliśmy rozważać ważne problemy narodu i nie 
była to akademia ku czci.” Jednak z upływem czasu 
inscenizacje „Wesela” nudziły się nieco publiczności i 
od przeszło piętnastu lat inicjatywę dotyczącą wyboru 
sztuki pozostawiono uczniom. Inicjatorkami nowej 
formuły były nauczycielki polonistki: Ewa Miatkow-
ska i Jadwiga Rybakowska. Jedyną rzeczą, na 
którą czas nie miał wpływu to emocje, które towarzy-
szą przygotowaniom. Młodzież jak zawsze kłóci się, 
sprzecza, ale za to wzajemnie poznaje i tworzy zgra-
ny zespół, który jest przygotowany na wspólne odnie-
sienie sukcesu bądź porażki. Poza tym nie zmieniło 
się również to, że uczniowie na przygotowanie dzieła 
teatralnego muszą poświęcić niekiedy mnóstwo wol-
nego czasu, a w pracę włożyć dużo wysiłku. Pomysł 

„Buszując w zbożu” 
11TT 

„Buszując w zbożu”  
11 TT 

„Gotowe na wszystko” — 13 TT 

 
 mikolwiek nagro-

dami i wyróżnie-
niami tego turnie-
ju. Więc rada dla 
t e g o r o c z n y c h 
uczestników tur-
nieju: nie dla 
nagród a dla sa-
mych siebie graj-
cie!  
 
Aleksandra Zygan (klasa 3d) 
Turniej teatralny to wielkie wydarzenie w na-
szej szkole. Zeszłoroczny konkurs był dla mnie 
szczególnie ważny. Zarówno ja, jak i osoby z 
mojej klasy, które czynnie uczestniczyły w 
przygotowaniach, wiedza jak wiele trudu i cza-
su potrzeba poświęcić aby stworzyć przedsta-

wienie, pokazujące praw-
dziwe umiejętności grają-
cych amatorów. Nie moż-
na jednak zapomnieć, że 
sztuka MUSI być intere-
sująca. Najgorsze co mo-
że spotkać widzów to 
nuda. Dlatego mam na-
dzieje, że tegoroczny 
turniej sprawi wiele rado-
ści zarówno twórcom 
całego przedsięwzięcia 
jak i pozostałym uczniom 

szkoły. Okazja, aby przedstawić swoja klasę 
jak z najlepszej strony jest tylko jedna. Uwa-
żam, że każdy powinien ją wykorzystać do 
granic możliwości . Myślę, że mi i mojej klasie 
się to udało, teraz kolej na następnych.  
 
Monika Jasiak (klasa 3a) 
Turniej Teatralny  to przede wszystkim dobra 
zabawa, ale również duże przeżycie. To wyda-
rzenie wspominam bardzo dobrze. Czasami 
trzeba było poświęcić dużo czasu, zrezygno-
wać ze swoich planów, ale dzięki temu nasza 
klasa (III A) bardzo się zintegrowała i w działa-
niu zespołowym okazaliśmy się bezbłędni. 
Niewątpliwie bardzo zaskoczyła mnie nagroda 
aktorska, którą otrzymałam. Wspaniałe uczu-
cie, nie do opisania. Na próbach moja postać 
nie wydawała się ani śmieszna ani dopraco-
wana, co może 
potwierdzić cała 
klasa ;-). Gdy na TT 
wyszłam na scenę i 
wypowiedz ia łam 
pierwsze zdanie 
usłyszałam salwy 
śmiechu i mnóstwo 
braw. Było to feno-
menalne, wspaniałe 
uczucie. Już wie-
działam, że jest 
dobrze i że chyba 

REFLEKSJE REFLEKSJE 
UCZESTNIKÓW UCZESTNIKÓW 

XVI TTXVI TT  

Monika Jasiak  
(Starzec w „Szczęśliwym 
wydarzeniu” wg Mrożka) 

Aleksandra Zygan 
(Ala w „Tangu”) 

Iza Pozlewicz 



 
 

Aleksandra  Ber l ińska (k l .  3d) 
Tak się złożyło, że byłam reżyserem. Bardzo się 
z tego cieszyłam i dalej cieszę. Przygotowywa-
nie spektaklu było bardzo pracochłonne, ale 
klimat panujący na próbach, popołudniowe spo-
tkania, wspólne rozwiązywanie problemów z 
resztą „ekipy” były czymś niesamowitym. Bywa-
ły burzliwe chwile, często kłóciliśmy się, krzy-
czeliśmy na siebie, ale swój sukces odnieśliśmy 
i jestem z tego bardzo zadowolona. Pokazali-
śmy własną interpretację tekstu. Niektórym się 
to spodobało, niektórym nie, ale otrzymanie 
nagrody publiczności, było dla nas bardzo waż-
ne, oznaczało to, że „Tango” było udane. W 
końcu publiczność jest najważniejszym i najbar-
dziej wymagającym krytykiem.  Przyszłym reży-
serom, aktorom, scenarzystom i wszystkim, 
którzy będą pracować nad spektaklem, życzę 
tak samo dobrej zabawy, cierpliwości i wytrwa-
łości, która jest najbardziej potrzebna. 
 
Daria Niklas (klasa 3a) 

Wspominając Turniej Teatralny na mojej twarzy 
pojawiają się jednocześnie uśmiech i łzy, a na 
usta cisną słowa: „może jeszcze raz?”. Myślę, 
że większość osób, które doświadczyły tej sce-
nicznej adrenaliny, powtórnie chciałoby do-
świadczyć tworzenia spektaklu, odkryć w sobie 
coś nowego, przełamać swoje granice i uwolnić 
artystyczną duszę. TT jest dla klasy czasem 
pojednania, radości, kłótni, ale też i wielkiego 
triumfu, gdy człowiek wchodzi na scenę i staje 
się małą gwiazdą na malej scenie. Nie jest waż-
ne czy się wygra, myślą przewodnią jest poka-
zanie kreacji, którą stworzyło się. 
 
Iza Pozlewicz (klasa 3c) 
Turniej Teatralny to impreza która scala klasę, 
bo po mimo kłótni przy organizacji i nerwów 
które są nieuniknione cała klasa przecież działa 
w jednym celu - żeby wypaść jak najlepiej i to 
jest właśnie największy impuls do zgrania całej 
klasy. Efekt starań, rzecz jasna, nie jest w pełni 
profesjonalny , ale przecież liczą się chęci i do-
bra zabawa. U mnie jak i u całej mojej klasy po 
turnieju zostały bezcenne, miłe wspomnienia 
czego nikt nam nie odbierze. Ważne jest tez to, 
że wspomnienia te nie mogą konkurować z jaki-
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Daria Niklas  
(Przybysz w „Szczęśliwym wydarzeniu” 

 wg Mrożka) 

 
 organizacji tur-

nieju wiedzy o 
Stanisławie Wy-
spiańskim był 
trafny. Mimo, iż 
wtedy nikt nie 
przypuszczał, że 
regulamin kon-
kursu, aż w tak 
znacznym stop-
niu ulegnie zmia-
nie to jednak 
„skutki” owego 
pomysłu w nie-
zwykle pozytyw-
ny sposób od-
działują do dziś. 
Można uznać 
bowiem, że forma turnieju stała się „matką sukcesu”, 
dzięki wyzwoleniu w młodych twórcach uczucia sma-
ku rywalizacji. Poza tym impreza ta odkrywa nowe 
talenty, a często zagubionym jednostkom pozwala 
odnaleźć się w szkolnym środowisku. Dzięki konkur-
sowi teatr, choć na krótki czas umożliwia młodemu 
człowiekowi inne spojrzenie na świat (niekiedy spoj-
rzenie z dystansem). Oprócz tego oczywisty staje się 
fakt, że „teatr zbliża ludzi i jest ‘wymiarem’, w którym 
zaistnieć może wszystko, a jego istotą jest gra [...] 
wcielając się w sceniczne postacie, tworzymy ‘nową 
rzeczywistość’ ”.  
 

NA SCENIE POJAWIŁY SIĘ M.IN.  
TAKIE SPEKTAKLE: 

 
"Chory z urojenia" Molier 2000 
"Babcia i wnuczek, czyli noc cudów" K. I. Gałczyński 
2000 
"Polka prosto z kraju" S. Baliński 2001 
"Wariat i zakonnica" S. J. Witkiewicz 2001 
"Przedstawienie Hamleta we wsi Głucha Dolna" J. 
Bresan 2001 
"Dahlia", scenariusz własny oprac. Justyna Mazur 
2004 
"Pif Paf jesteś trup" W. Mostosimone 2005 
"Jedna Wielka Improwizacja", scenariusz własny 
2005  
"Piaskownica" M. Walczak 2005  
"Apokalipsa", scenariusz własny 2005  
"Igraszki z diabłem" J. Drda 1999 " 
„Iwona, księżniczka Burgunda" W. Gombrowicz 1999  
"Życie jak grass", scenariusz własny 1999  
"Śniadanie" M. Groński 2000  
"Ożenek" M. Gogol 2000  
"Śnić sen" T. Różewicz 2002  
"Inna" scenariusz wlasny 2002  
"Studio paniki Rolanda Topora" 2002  
"Buszując w zbożu" scenariusz własny 2004  
"Ottelo umiera" M. Karpiński 2004  
"Powrót" S. Mrożek 2004  
"Ona" scenariusz własny 2004  
"Burza" scenariusz własny 2004  
"Larry Thompson - dramat pewnej młodości"  Dušan 
Kovačević  2003  
"Od dziś będziemy dobrzy" P. Sala 2003  
"Ostatnia bezludna wyspa" M. Wroński 2003  
"Czarownice z Salem" A. Miller 2003  
"Gdyby Adam był Polakiem" K. J. Gałczyński 2003  
"Bóg" W. Allen 1994/1998  
"Drzewo" W. Myśliwski 1994  
"Dziady" A. Mickiewicz 1994  
"Balladyna" J. Słowacki 1995  
"Dziewiąty sprawiedliwy" J. Jurandot 1995  
"Wesele" S. Wyspiański 1995  
"Teatrzyk Zielona Gęś" K. J. Gałczyński 1995  
"Tango" S. Mrożek 1996/2001, 2010 
"Moralność Pani Dulskiej" G. Zapolska 1996  
"Kompot" J. Kofta 1996/2001  
"Tradimento e pena, czyli zdrada i kara" Alicji Zygna-
rowskiej i Krzysztofa Krajewskiego 2005 

„Dahlia”  
11 TT 
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Na zdjęciu zespół aktorski klasy 2a, 
twórcy spektaklu „ Szczęśliwe wydarze-

nie” wg Sławomira Mrożka.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

XVII Turniej Teatralny odbędzie się w 
dniach 26.02 -  27.02.2010 r.  
Miejsce: Sławieński Dom Kultury. 

Organizatorzy: uczniowie klas 1a,1b i 1c pod opie-
ką prof.: Agnieszki Kostrzewińskiej, Jolanty Su-
chańskiej i Mirosława Kopowskiego. 
Czas trwania prezentacji: 45 minut (łącznie ze 
zmianą dekoracji). 
Klasy mogą promować swoje spektakle na prze-
rwach w dniu 25 lutego 2010 r., plakaty mogą 
wisieć na szkolnym korytarzu od poniedziałku w 
tygodniu konkursowym (od 22 lutego). 
Dobór repertuaru i jego opracowanie teatralne 
winny posiadać walory artystyczne. Należy wybie-
rać do prezentacji utwory o cenionej wartości 
dramatycznej, literackiej, teatralnej – spektakle 
oparte na tzw. „tekstach własnych” nie będą oce-
niane przez jury. Oprawa plastyczna widowiska 
nie powinna zawierać zbyt dużych elementów 
scenograficznych oraz takich, które wymagają 
specjalnych warunków do ich montowania i wyko-
rzystania.  
Kryteria oceny. 
Oceny prezentacji spektakli dokonuje jury powoła-
ne przez organizatorów, uwzględniając następują-
ce kryteria: 
dobór repertuaru, interpretację utworu, kulturę 
słowa wykonawców, scenografię spektaklu, ogól-
ny wyraz artystyczny, inne elementy wskazane 
przez jurorów. 
Kolejność prezentacji : 
kl. 2a — „Moralność pani Dulskiej” wg Gabrieli 
Zapolskiej, 
kl. 2b — „Świętoszek” wg Moliera, 
kl. 2c — „Najżałośliwsza komedia o wielce chwa-
lebnej porażce artystycznej 2c” wg „Snu nocy 
letniej” Szekspira. 
Zmagania uczniów ocenia jury przyznając nagro-
dy w kategoriach: 
- najlepszy spektakl, 
- najlepszy reżyser, 
- najlepsza pierwszoplanowa rola żeńska, 
- najlepsza pierwszoplanowa rola męska, 
- najlepsza drugoplanowa rola żeńska. 
- najlepsza drugoplanowa rola męska, 
- wyróżnienia. 
Nagroda Publiczności jest przyznawana w wyniku 
głosowania widzów, nad którego przebiegiem 
czuwają organizatorzy. 

XVII Turnieju Teatralnego Klas Drugich 
I Liceum Ogólnokształcącego 
im. Jana Henryka Dąbrowskiego 

w Sławnie 
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grał Reżysera, wydaję mi się, że stworzyliśmy 
naprawdę zgrany duet. Niestety nie udało nam 
się uniknąć kilku wpadek, np. pierwszego dnia 
turnieju zapomnieliśmy zagrać jednej sceny. 
Jednak te drobne potknięcia nie zniechęciły 
nas, a dziś z uśmiechem na twarzy rozpamię-
tujemy je jako klasowe anegdoty. Moi koledzy 
zdobyli 3 nagrody z czego wspólnie się cieszy-
liśmy i mimo to, że nie wygraliśmy głównej 
nagrody siebie samych uważaliśmy za naj-
większych zwycięzców.  

Turniej Teatralny to (oprócz matury ;P) naj-
ważniejsze wydarzenie podczas nauki w sła-
wieńskim ogólniaku i myślę, że każdy z nas 
bez wahania zagrałby w nim jeszcze raz. 

Michalina Antosiewicz (kl. 3c) 
Turniej Teatralny w Liceum Ogólnokształcą-
cym im. Jana Henryka Dąbrowskiego w Sław-
nie ma wieloletnią tradycję. Co roku jest wy-
czekiwanym wydarzeniem, nie tylko przed 
uczniów naszej szkoły, lecz również przez 
sławieńską społeczność. Każdy jest ciekaw, 
co w tym roku klasy drugie będą prezentować. 
W Turnieju każdy uczestnik może pokazać się 
z całkiem innej strony oraz zaprezentować 
swój talent aktorski odpowiednio wczuwając 
się w swoją rolę.    W ubiegłorocznym konkur-
sie brała udział również moja klasa (ówczesna 
IIc). Wystawiliśmy przedstawienie pod tytułem 
"Babcia i wnuczka, czyli Noc Cudów" na pod-
stawie sztuki Konstantego Ildefonsa Gałczyń-
skiego. Pomimo naszych usilnych starań głów-
ną bohaterką spektaklu okazała się gęś. Z 
własnego doświadczenia wiem, że przygoto-
wania integruje całą klasę i nawet działania za 
kulisami z pozoru niewidoczne, dają efekt w 
końcowym rozrachunku. Przygotowanie przed-
stawienia to praca zespołowa i każdy z nas był 
za nią odpowiedzialny. Bardzo miło wspomi-
nam nasze próby spektaklu oraz występ, dla-
tego uważam, że warto było uczestniczyć w 
tym przedsięwzięciu. Pomimo małych spięć, 
które z pewnością towarzyszyły każdej klasie 
mieliśmy z tego mnóstwo zabawy. 

Zdjęcie z przedstawienia „Babcia i wnuczka, czyli 
noc cudów”. Autorka tekstu zagrała w nim kultową 
rolę —”Zwierzęcia leśnego”. 
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Paweł Kempa (kl. 3b) 
Pamiętam, że dość długo zwlekaliśmy z wybo-
rem sztuki, zdecydowaliśmy się ostatecznie na 
"Kopciucha", dlatego że łączył w sobie te ele-
menty, na których nam szczególnie zależało- 
odwagę przekazu i dobry humor. Na pierw-
szych próbach graliśmy według oryginału, ale 
szybko okazało się, że nasz występ trwałby 
ponad 2 godziny, a na to niestety nie mogliśmy 
sobie pozwolić. Asia Radzka podjęła się nieła-
twego zadania przekształcenia scenariusza i 
bardzo dobrze jej to wyszło (sam zastanawia-
łem się potem jak się jej to udało). Nie mieliśmy 
żadnej z góry ustalonej wizji artystycznej, na-
sze przedstawienie kreowało się spontanicznie, 
podczas prób. To było bardzo ciekawe zjawi-
sko obserwować siebie i innych niekoniecznie 
tak jak postrzegaliśmy się na co dzień. Czy 
czuło się jakieś napięcie? Na pewno było parę 
chwil kiedy trzeba było się dodatkowo zmoty-

wować, bo nie wszystko wychodziło idealnie, 
ale w klasie panowała bardzo bojowa atmosfe-
ra i wspieraliśmy się wzajemnie. Jeśli chodzi o 
sam występ, to mnie grało się lepiej w czasie 
drugiego dnia trwania turnieju, nazwijmy to 
"oficjalnego". Nie wiem czy była to zasługa 
zaniku tremy czy czegoś innego, po prostu 
czułem się bardziej spokojny i „wyluzowany”.  

Postać, którą odgrywałem bardzo mi odpowia-
dała- Zastępca Dyrektora był głównym czarnym 
charakterem sztuki, dzięki temu mogłem od-
mienić swoje oblicze o 180 stopni, pokazać się 
z innej strony. Pamiętam nawet jak ktoś powie-
dział, że nie spodziewałby się po mnie, że po-
trafię tak głośno krzyczeć. Nasze stroje przypo-
minały z reguły garderobę starej babci (lub 
dziadka), ale to właśnie był wielki plus, bo 
stworzyło pewien szczególny klimat 
(posłyszałem opinię, że rodem z lat 30). Najle-
piej współpracowało mi się z Bartkiem, który 

Paweł Kempa i Bartosz Seniuk w scenie 
spektaklu „Kopciuch” klasy 2b. 

ALFABETALFABET  
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Agon, w komedii attyckiej agonem nazywa się 
dialog antagonistów, w którym wyrażony zosta-
je konflikt, stanowiący punkt centralny sztuki. 
Awanscena (fr. avant-scene) teatr. cześć sce-
ny znajdująca się przed kurtyna. 
Benefis, w XVIII i XIX w. przedstawienie te-
atralne lub koncert, z którego dochód przezna-
czony był dla jednego aktora lub zespołu. Była 
to forma dodatkowego wynagrodzenia. Później 
organizowany także z okazji jubileuszy arty-
stów. 
Blekaut (ang. blackout ‘zaciemnienie’) 1. teatr. 
ściemnienie lub zgaszenie świateł na scenie 
rozdzielające poszczególne fragmenty przed-
stawienia, sztuki. 2. scenka dialogowa, saty-
ryczna, pantomimiczna poprzedzona i zakoń-
czona wygaszeniem 
świateł w celu oddzie-
lenia jej od innych. 
Galeria, w teatrze, 
ostatnia, najwyższa 
kondygnacja widowni, 
z w a n a  t a k ż e 
“ p a r a d y z e m ”  i 
“jaskółka”. Także 
publiczność siedząca 
na galerii. 
Inscenizacja, sce-
niczne opracowanie 
wystawianego utworu 
literackiego czy dramatycznego, połączenie 
wszystkich elementów form teatralnych, a wiec 
tekstu, muzyki, gry aktorskiej, oprawy scenicz-
nej i nadanie im nie tylko charakteru całościo-
wego, ale również logicznego i interpretującego 
sztukę. 
Inspicjent (lc. inspiciens, -ntis ‘dogladajacy’ od 
inspicere ‘wgladac, oglądać’) teatr. pracownik 
teatralny dbający o poprawność technicznej i 
organizacyjnej strony przedstawienia.  
Kabuki (jap.) teatr. rodzaj tradycyjnego jap. 
dramatu ludowego, zawierającego elementy 
muzyki i tańca. 
Klaka (fr. claque) pot. opłacane oklaski; także 
ogól osób, którym się płaci za oklaski.  
Kwestia (lc. quaestio ‘pytanie; badanie’) teatr., 
film. słowa wypowiadane przez aktora. 
Monodrama (z języka greckiego monos - 
"jeden"), utwór dramatyczny, w którym wystę-
puje jeden wykonawca, początkowo kierujący 
swa wypowiedz do domniemanego partnera 
bądź widowni. Forma znana już w starożytnej 
Grecji, stosowana dziś w teatrze jako cześć 
składowa przedstawienia bądź samodzielne 
widowisko. 
Monolog (z języka greckiego monologos - 
"mówiący do siebie"), wypowiedz jednego pod-
miotu literackiego o charakterze autonomicz-
nym i samodzielnym (w przeciwieństwie do 
dialogu), zwykle ciągła. Wyróżnia się: monolog 
liryczny, jako wyraz i zapis przeżyć oraz reflek-
sji tzw. podmiotu lirycznego w poezji. 

 
ciąg dalszy nastąpi... 



 
 

Buduj
Powiatow

im. Jerzego G

Fot. Projekt teatru autorstwa włoskiego architekta Renato 
do projektu historycznego teatru  elżbietańskiego (tj. nieza
kulis), zaprojektowany dla Fundacji prof. Limona, która od
Teatr Szekspirowski. Gdyby nie miał galerii przypominałby
słynnego Teatru Laboratorium we wrocławskim Ratuszu. T
niczną przyjmujemy za kierunek poszukiwań NASZEG

Chcemy Powiatowego Teatru! Miejsca, k
cie Sławieńskim. Przestrzenią dla tych, którzy k

Wyznajemy świadomy snobizm. Snobizm
chleba. Z prowincji odrzucamy to co negatywn
intencji, umiłowanie miejsca, w którym żyjemy 
sposobu pracy idziemy za Jerzym Grotowskim, p

Punkt wyjścia – scena do prezentacji wi
w przeszłość i czerpiemy z doświadczeń teatral
Miejsce prezentacji widowisk – egalitarne, pow
larne. Teatr pozbawiony nadmiaru dekoracji i 
się z przestrzenią zajmowaną przez widzów. T
społecznego, „wyrasta” z niego. Wzór? Nie
Luxemburg-Platz, ale w polskim wydaniu. Teat
dycję polskiego społeczeństwa, odrzucający w f
nad człowiekiem i próbujący go zrozumieć. Tak

ujemy  
owy Teatr 
Grotowskiego! 

Rizzi, wprost odwołuje się 
adaszona scena, bez 
budowuje w Gdańsku 
y współczesną scenę 
Taką formę architekto-

GO TEATRU. 

które będzie nowym centrum kultury  w Powie-
kochają teatr. 
m kulturalny. Wszystko przeciwko zjadaczom 
ne, a bierzemy to co dobre -  zapał, szczerość 
i pragnienie doświadczania sztuki. W zakresie 
patronem naszych działań. 
idowisk, bo teatr jest najważniejszy. Patrzymy 
lników minionych epok. Jaki będzie nasz teatr? 
wszechne, ogólnodostępne i … niezwykle popu-

rekwizytów, w którym przestrzeń gry przenika 
Teatr, który staje się integralną częścią życia 
emiecki Volksbühne w Berlinie przy  Rosa-
tr społecznie zaangażowany, komentujący kon-
formie „nowy brutalizm”, ale pochylający się 

kiego teatru chcemy i taki teatr zbudujemy! 
Inicjatywa Teatralna 
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