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Uwagi wstêpne
Jedn¹ z najwa¿niejszych tradycji Zespo³u Szkó³

w S³awnie im. Jana Henryka D¹browskiego jest Turniej
Teatralny, który odbywa siê tu ju¿ od dwudziestu lat, ale
poprzedzony jest tak¿e ponad dwudziestoletni¹ tradycj¹
Turnieju Wiedzy o St. Wyspiañskim, w którym jednym
z zadañ konkursowych by³a inscenizacja fina³owej sce-
ny Wesela. W³a�nie temu artystycznemu zdarzeniu po-
�wiêcam ten artyku³, gdy¿ Turniej jest tym wydarzeniem
w ¿yciu szko³y, które bardzo wyra�nie okre�la miejsce
naszej placówki w �rodowisku lokalnym, a tak¿e ma nie-
bagatelne znaczenie dla edukacji kulturalnej uczniów.
Dziêki konkursowi mo¿na pog³êbiæ wiedzê, zachêciæ
m³odzie¿ do dzia³ania i rozwijania zdolno�ci, pokazaæ ich
pracê w �rodowisku.

Turniej Wiedzy o Wyspiañskim
�Co zrobili�cie w swojej

szkole, ¿eby sta³a siê dla Was
miejscem, do którego chêtnie
siê idzie, a nie by³a tylko ku�-
ni¹, z której lec¹ snopy iskier,
g³ównie na przerwach, szcze-
gólnie przed lekcjami matema-
tyki lub jêzyka niemieckiego?�.
Takim pytaniem prof. Eustachy
Bindas (legendarny nauczyciel
LO) rozpocz¹³ cykliczne spotka-
nie ko³a polonistycznego. By³
wrzesieñ 1975 roku, wszystko
dzia³o siê w gabinecie nr 5,
a dyskusja by³a i burzliwa
i owocna. Wtedy �narodzi³ siê�
Turniej Wiedzy o Stanis³awie Wyspiañskim, nazywa-
ny przez uczniów �Weselem�. Od tego czasu w ka¿-
dym roku szkolnym uczniowie rywalizowali inscenizuj¹c
spektakle teatralne, a ma³a scena auli LO (pó�niej S³awieñ-
skiego Domu Kultury) prze¿ywa swoje wielkie dni.

Twórczo�æ artystyczna Wyspiañskiego jest bardzo
bogata i ró¿norodna, wiêc zdecydowano, ¿e to jemu bê-
dzie po�wiêcony turniej, przede wszystkim, by pokazaæ
te zjawiska, które nie mieszcz¹ siê w procesie lekcyj-
nym. Bohaterami turnieju mia³y byæ klasy trzecie (w czte-
roletnim liceum), gdy¿ by³y to ju¿ ukszta³towane zespo³y
klasowe, uczniowie znali siê wzajemnie, potrafili samo-
dzielnie i odpowiedzialnie uczyniæ wiele. Stworzony przez
ko³o teatralne regulamin zmusza³ do ró¿nych form dzia-
³ania. Wa¿na by³a zarówno praca nad tworzeniem im-

prezy, jak i jej koñcowy etap. Wybrano formê turnieju,
bo rywalizacja jest czêsto matk¹ sukcesu, podsuwa po-
mys³y. Chodzi³o o to, aby uczniowie sami organizowali
dzia³anie, szukali pomocy poza szko³¹, by odkrywali �ró-
d³a wiedzy w innych bibliotekach, by szukali rad i pomo-
cy u fachowców z dziedziny teatru czy innych obsza-
rów sztuki.

Pierwsza czê�æ turnieju, maj¹ca charakter egzami-
nu, obejmowa³a: znajomo�æ cytatów z Wesela, znajo-
mo�æ biografii i twórczo�ci literackiej Stanis³awa Wy-
spiañskiego. Nastêpnie jury ocenia³o wypowied�
krasomówcz¹ na wylosowany poprzedniego dnia temat,
np.: �Oprowad� po Krakowie � wycieczkê �ladami po-
ety�, �Przedstaw atmosferê listopadowej nocy w bro-
nowickim dworku, gdy odbywa³o siê wesele Lucjana
Rydla�, �By³em �wiadkiem prapremiery Wesela w te-
atrze krakowskim�. Fina³ konkursu stanowi³o zadanie,
które obejmowa³o inscenizacjê ostatniej sceny Wesela
oraz ocenê plakatu, który zapowiada³ wy¿ej wymienion¹

inscenizacjê. Przy ocenie insce-
nizacji sceny fina³owej jury bra³o
pod uwagê sposób odczytania jej
przez twórców przedstawienia
oraz jego efekt artystyczny.

Ka¿da kolejna ods³ona tur-
nieju obrasta³a w zdarzenia to-
warzysz¹ce. Dyrekcja szko³y
pozwala³a uczestnikom, by 28
listopada (termin wybrano tak-
¿e �z powodu� Wyspiañskiego)
zmienia³ codzienne ¿ycie szko-
³y. Plakaty, gazetki �cienne,
Jama Michalikowa w szkolnym
klubie (obecnie znajduje siê tam
biblioteka), malowane �witra-

¿e� w oknach gabinetów, chocho³y przed szko³¹. Na-
uczyciele i widzowie wspominaj¹, ¿e by³y to najpiêkniej-
sze dni szkolnego ¿ycia, przerywa³y one monotoniê
i wyzwala³y tak niezwyk³¹ pomys³owo�æ, ¿e zdumiewa-
³a ona wszystkich. Nawet zaproszenia klas na insceni-
zacje Wesela by³y niecodzienne. Tak zaprasza³a klasa 3
a w 1993 roku: Kim jeste� cz³owieku? ¯yjesz w XX
wieku, a nie wiesz co znaczy: dobroæ, mi³o�æ, po-
�wiêcenie. Oczy Twoje s¹ zamkniête na ludzkie cier-
pienie, uszy nie s³ysz¹ wo³ania o pomoc, a usta
milcz¹, gdy trzeba wyszeptaæ s³owa: �Pomogê Ci�.
Otacza Ciê tylko z³o i nienawi�æ, a ty wci¹¿ milczysz,
nie patrzysz, nie s³yszysz. Pod¹¿asz przed siebie
�cie¿k¹ obojêtno�ci. Zapraszamy na Wesele Wy-
spiañskiego � kl. 3 a.

Wielkie dni ma³ej sceny

Kim jeste� cz³owieku? ¯yjesz
w XX wieku, a nie wiesz co znaczy: do-
broæ, mi³o�æ, po�wiêcenie. Oczy Two-
je s¹ zamkniête na ludzkie cierpienie,
uszy nie s³ysz¹ wo³ania o pomoc, a usta
milcz¹, gdy trzeba wyszeptaæ s³owa:
�Pomogê Ci�. Otacza Ciê tylko z³o i nie-
nawi�æ, a ty wci¹¿ milczysz, nie pa-
trzysz, nie s³yszysz. Pod¹¿asz przed
siebie �cie¿k¹ obojêtno�ci. Zapraszamy
na Wesele Wyspiañskiego � kl. 3 a.
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O sukcesie konkursu przes¹dzi³a impreza fina³owa,
czyli inscenizacja ostatnich scen Wesela, w której czê-
sto bra³a udzia³ ca³a klasa. Nie bez znaczenia by³ klimat
jesiennego, listopadowego wieczoru � jak mówi³ sam
Wyspiañski � �pory niebezpiecznej dla Polaków�. Po-
cz¹tkowo uczestnikami zdarzenia byli g³ównie ucznio-
wie klas trzecich, ich wychowawcy i poloni�ci. Pó�niej
zaczêli przychodziæ rodzice wystêpuj¹cych uczniów.
Rodzice przyprowadzali swoich znajomych i tak turniej
stawa³ siê najwa¿niejszym wydarzeniem teatralnym
w S³awnie. Koñcowa inscenizacja przyæmi³a, a z bie-
giem czasu czê�ciowo wyeliminowa³a pozosta³e konku-
rencje, które przeprowadzano wcze�niej, by na wieczór
pozostawiæ tylko dokonania teatralne, a by³o ich zwykle
trzy lub cztery.

Warto w tym miejscu przywo³aæ kilka interpretacji
sceny fina³owej. Tak wspomina je profesor E. Bindas,
wieloletni nauczyciel jêzyka polskiego w s³awieñskim li-
ceum (tekst za szkolnym pismem �Parnas� 6/2000):
Przedstawienie z okresu stanu wojennego zadziwia-
³o swoj¹ niezwyk³o�ci¹. Korowód weselny zajecha³
przed szko³ê taksówkami. Go�ciom weselnym towa-
rzyszyli mundurowi; st¹d wynika³ dramatyzm sytu-
acji; st¹d bunt Ja�ka, st¹d nienawi�æ do ludzi, któ-
rzy musieli s³u¿yæ z³ej sprawie.

G³êboki w swej wymowie by³ spektakl na szkol-
nym korytarzu. Weselny t³um sta³ na schodach. Ja�ko
za� daleko na koñcu korytarza. By doj�æ do swoich,
musia³ przedzieraæ siê przez gêsty t³um widzów. On sza-
mota³ siê z nami i nie zd¹¿y³, bo zapia³ kur. Wtedy we-
selników porwa³ chocholi taniec. Tote¿ �miech i kpina
Chocho³a skierowane by³y i w nasz¹ stronê, bo my � wi-
downia � nie pozwolili�my mu doj�æ do swoich i dzia³aæ.

Tworzono te¿ satyryczne obrazy wspó³czesnej znie-
czulicy, pokazywano blichtr i materialny komfort nowo-
bogackich. Jedno z przedstawieñ umieszczono we wspó³-
czesnej dyskotece. G³o�na muzyka, kolorowe �wiat³a,
podryguj¹ce sylwetki �weselników� ca³kowicie zag³u-
sza³y rozpaczliwe wo³ania Ja�ka. Kto w huku wspó³-
czesnego �wiata s³yszy jeszcze jakie� wo³ania?... Chcieli
zapytaæ realizatorzy tej sceny.

Satyryczna w swojej wymowie by³a scena tworz¹-
ca wspó³czesny salon. Skórzane meble, bogate stroje
i kr¹g towarzyski wpatrzony w du¿y szklany ekran, gdzie
�lecia³� brazylijski serial. Jasiek najpierw wo³a³ zza okna
�chyæcie koni, chyæcie broni�, potem usi³owa³ ich obu-
dziæ z tego u�pienia. Pamiêtam Dorotê Zarêbsk¹ w roli
Chocho³a, niesamowita by³a jej kpina z daremnych za-
biegów Ja�ka i z przywi¹zania do dóbr materialnych
naszych bliskich. Kto poderwie ich do jakiegokolwiek
czynu, skoro im tak dobrze w swoich fotelach, miêkkich
kapciach przed swoimi telewizorami.

By³a te¿ inscenizacja bêd¹ca prowokacyjn¹ roz-
mow¹ z publiczno�ci¹. Pusta scena, a u sufitu nad wi-

downi¹ dwa ogromne paj¹ki z kolorowych �wiecide³ek.
Gdy zgas³o �wiat³o i zapalono �wiece, na scenie znala-
z³a siê ca³a klasa, by w skupieniu wys³uchaæ radiowego
s³uchowiska na motywach Wesela. W tym czasie jeden
z uczniów prowokacyjnie kierowa³ �wiat³o reflektora na
owe paj¹ki, wywo³uj¹c konsternacjê publiczno�ci. W koñ-
cu nikt nie s³ucha³ nagrania, podniós³ siê szmer, a wszyst-
kie oczy b³¹dzi³y za �wiat³em po suficie. O tak¹ sytuacjê
chodzi³o pomys³odawcom. Jej konsekwencj¹ by³a mowa
Dagmary Janickiej skierowana do widowni, ¿e dzisiaj
mog³a ona poznaæ sam¹ siebie. �Chcieli�my daæ Wam
sztukê, zmusiæ do s³uchania i my�lenia, gdy was zainte-
resowa³y kolorowe b³yskotki, �wiecide³ka, nie prawdzi-
wa sztuka�. Sala oniemia³a.

Turniej Wiedzy o St. Wyspiañskim nie tylko przybli-
¿a³ m³odzie¿y twórczo�æ Wyspiañskiego, jego renesan-
sow¹ osobowo�æ i wszechstronne zainteresowania ar-
tystyczne, ale wydaje siê, ¿e przede wszystkim oddzia-
³ywa³ z pomoc¹ dzia³añ teatralnych. Klasa uczy³a siê
pracy w grupie, a charakter inscenizacji pomaga³ od-
krywaæ talenty. I to nie tylko w zakresie teatralnym, ale
tak¿e innych dziedzin sztuki, szczególnie plastyki i mu-
zyki. Wiele wspomnieñ absolwentów naszej szko³y roz-
poczyna siê od przypomnienia Wesela, w którym brali udzia³.

Turniej Teatralny
Pod koniec lat osiemdziesi¹tych uczniowie klas trze-

cich stwierdzili, ¿e formu³a imprezy wyczerpa³a siê, a in-
terpretuj¹c Wesele trudno powiedzieæ jeszcze co� no-
wego. I tak narodzi³ siê Turniej Teatralny, w którym
uczniowie samodzielnie wybieraj¹ dramat prezentowa-
ny w ramach konkursu. Najpierw spektakle przygoto-
wywane by³y przez uczniów klas trzecich, obecnie � po
reformie o�wiaty � teatralne widowiska przygotowuj¹
drugoklasi�ci. Inicjatorkami nowej formu³y by³y nauczy-
cielki polonistki: Ewa Miatkowska i Jadwiga Rybakow-
ska. Wed³ug nowej formu³y odby³o siê do tej pory dwa-
dzie�cia turniejów. Inicjatywa samodzielnego wyboru
sztuki przez m³odzie¿ sprawi³a, ¿e ma ona jeszcze wiê-
cej mo¿liwo�ci wykazania siê. Uczniowie mog¹ bowiem
samodzielnie napisaæ tekst dramatyczny, opracowaæ kla-
syczne dzie³o, wcieliæ siê w role re¿ysera, szukaæ twór-
czych inspiracji u fachowców z dowolnych dziedzin sztu-
ki. Pomys³odawcy nowej formu³y przyjêli nastêpuj¹ce
kryteria oceny widowisk: dobór repertuaru, interpreta-
cja utworu, kulturê s³owa wykonawców, scenografiê
spektaklu, ogólny wyraz artystyczny, inne elementy
wskazane przez jurorów (np. wykonanie programu te-
atralnego, afiszów plakatów teatralnych). Natomiast ju-
rorzy kolejnych edycji przyznaj¹ nagrody za najlepszy
spektakl, dla najlepszego re¿ysera, za najlepsz¹ pierw-
szoplanow¹ rolê ¿eñsk¹ i mêsk¹, najlepsz¹ drugoplanow¹
rolê ¿eñsk¹ i mêsk¹ oraz wyró¿nienia.
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O okoliczno�ciach narodzin �nowego konkursu�
opowiada Janina Olencka, ówczesna dyrektorka LO:
Turniej Wiedzy o St. Wyspiañskim  odbywa³ siê do
og³oszenia Stanu Wojennego. W tym okresie kon-
kurs zosta³ odwo³any. Przerwa trwa³a do 1984 roku.
Powrót do organizacji turnieju okaza³ siê trudniej-
szy ni¿ to siê na pocz¹tku wydawa³o. Turniej zacz¹³
zabieraæ nam za du¿o czasu � uczestniczy³o w nim
a¿ piêæ klas � wiêc zdarzenie zaczê³o trochê dezor-
ganizowaæ ¿ycie szko³y. Poza tym konieczno�æ zmiany
zasad sygnalizowa³a m³odzie¿. Potrzebny by³ kon-
kurs, który podtrzyma³by tradycjê, ale nie sprawi³-
by tylu k³opotów. I tak powsta³ turniej Teatralny,
daj¹cy uczniom pe³ny wybór sztuki, autora i inter-
pretacji. Wa¿ne by³o tak¿e to, ¿e zmieni³ siê program
nauczania j. polskiego w klasach trzecich, wcze�niej
zaczynano od M³odej Polski, teraz od pozytywizmu.
Nie mo¿na by³o zd¹¿yæ na 28 listopada, czyli dzieñ
rocznicy �mierci Wyspiañskiego. �Nowy turniej� sta³
siê �wiêtowaniem Miêdzynarodowego Dnia Teatru
i w³a�nie wtedy siê odbywa (ok. 24 marca � przyp.
red). O ka¿dej edycji turnieju my�lê ze wzruszeniem.
Turniej Teatralny powoduje, ¿e wokó³ nas gromadz¹
siê przyjaciele, pomocni w rozstrzyganiu sporów,
maj¹cy �wietne pomys³y, kibicuj¹cy w tym najwa¿-
niejszym momencie � samego przedstawienia � do-
daje Janina Olencka.

Jedyna rzecz, na któr¹ czas nie mia³ wp³ywu to
emocje, które towarzysz¹ przygotowaniom. M³odzie¿ jak
zawsze k³óci siê, sprzecza, ale za to wzajemnie poznaje
i tworzy zgrany zespó³, który jest przygotowany na wspól-
ne odniesienie sukcesu b¹d� pora¿ki. Poza tym, nie zmie-
ni³o siê równie¿ to, ¿e uczniowie na przygotowanie dzie-
³a teatralnego musz¹ po�wiêciæ niekiedy mnóstwo
wolnego czasu, a w pracê w³o¿yæ du¿o wysi³ku. Pomys³
organizacji turnieju wiedzy o Stanis³awie Wyspiañskim
by³ trafny. Mimo, i¿ wtedy nikt nie przypuszcza³, ¿e re-
gulamin konkursu, a¿ w tak znacznym stopniu ulegnie
zmianie, to jednak �skutki� owego pomys³u w niezwy-
kle pozytywny sposób oddzia³uj¹ do dzi�. Impreza od-
krywa nowe talenty, a czêsto zagubionym jednostkom
pozwala odnale�æ siê w szkolnym �rodowisku. Dziêki
konkursowi teatr, choæ na krótki czas umo¿liwia m³ode-
mu cz³owiekowi inne spojrzenie na �wiat (niekiedy spoj-
rzenie z dystansem).

W szkolnym teatrze nie jest wa¿ne koñcowe dzie³o
(np. spektakl), bardziej istotny jest proces twórczy, pro-
ces powstawania dzie³a, podczas którego rodzi siê praw-
dziwa wspólnota ludzi, pragn¹cych osi¹gn¹æ wspólny cel.
Próba jest rzeczywistym spotkaniem m³odych ludzi,
a wype³niaj¹ ja nie tylko prace zwi¹zane z przygotowa-
niem widowiska, ale tak¿e tre�ci, które bardzo intere-
suj¹ m³odych ludzi. W miejsce literatury czêsto wkra-

cza konkretny problem, który musi zostaæ skomentowa-
ny przez grupê. Tak postrzegamy teatr w Liceum Ogól-
nokszta³c¹cym w S³awnie. Mobilizuje on aktywno�æ
ucznia, który twórczo i czêsto niekonwencjonalnie roz-
wi¹zuje postawiony przed nim problem. Natomiast prze-
¿ycie emocjonalne, które towarzyszy dzia³aniu utrwala
postawê otwart¹ wobec problemu i  kszta³tuje twórcz¹
osobowo�æ.

Teatralne konkursy Liceum Ogólnokszta³c¹cego
w S³awnie wspó³tworzyli i dalej pracuj¹ nad ich kszta³-
tem nauczyciele poloni�ci: Eustachy Bindas, Danuta Ko-
strzewa, Bronis³awa Boczoñ, Ewa Miatkowska, Janina
Olencka, Jadwiga Rybakowska, Artur Pokrzywniak, Ire-
na Rogowska, Jaros³aw Strze�niewski, Agnieszka Ko-
strzewiñska.

I jeszcze jedno podsumowanie zmagañ teatralników
s³awieñskiego liceum: ponad 60 scen fina³owych �We-
sela� Wyspiañskiego, 73 sztuki teatralne, 2650 minut, 54
godziny ogl¹dania spektakli, 20 nagród publiczno�ci, 1000
aktorów pierwszo- i drugoplanowych, 40. lat tradycji
turnieju, 8 w³asnych scenariuszy, oko³o 125 re¿yserów
i scenografów.

Rezonans. Uczniowie i absolwenci
o Turnieju Teatralnym

Na zakoñczenie cytujê wypowiedzi absolwentów
liceum, którzy brali udzia³ w Turnieju Wiedzy o St. Wy-
spiañskim i Turnieju Teatralnym. Sami najlepiej opo-
wiedz¹, jaki wp³yw na nich mia³y teatralne dzia³ania po-
dejmowane w szkole. Ich g³os jest bardzo cenny, bo
przekonywuj¹cy i prawdziwy, dlatego w³a�nie zamyka
ten artyku³. Cytowane wypowiedzi pochodz¹ z rozmów
prywatnych oraz kroniki Turnieju Teatralnego.

Katarzyna Walko (1988) � Turniej Wiedzy o Stani-
s³awie Wyspiañskim, jak tylko pamiêtam, utrwali³ siê
w tradycji mojej szko³y. Przez kolejne lata nauki
w liceum z ogromnym zaanga¿owaniem �ledzi³am
uczniowskie zmagania, chocia¿ przede wszystkim
interesowa³a mnie inscenizacja ostatniej sceny We-
sela. Zawsze zaskakiwa³a mnie ró¿norodno�æ jej
odczytañ, bogactwo podtekstów. O tym mówi³o siê
d³ugo jeszcze w czasie przerw, bo ta scena nigdy nie
pozostawia³a nas obojêtnymi. Wreszcie prze¿y³am to
mocno, gdy w szranki konkursu stanê³a moja klasa,
a ja � dziewczyna z braku odpowiedniego ch³opca
musia³am zagraæ rolê Ja�ka. Pamiêtam te emocje
i strach, czy my jeste�my w stanie jeszcze zacieka-
wiæ, powiedzieæ co� od siebie. I powiedzieli�my. Za-
wsze u Polaków najbardziej przera¿a mnie pijañ-
stwo, wiêc wyeksponowali�my butelki. Zrobi³o to
wielkie wra¿enie i wzbudzi³o kontrowersje. Swój cel
osi¹gnêli�my. Wydaje mi siê, ¿e to jedyna impreza



21

3/2013

INFORMATOR OSWIATOWY

INFORMACJE § OPINIE § PROPOZYCJE

w szkole, która mimo tylu lat jest ci¹gle ¿ywa i ocze-
kiwana przez m³odzie¿. Mo¿e dlatego potrafi zjed-
noczyæ uczniów i pozwala im wypowiedzieæ swój s¹d
o otaczaj¹cym �wiecie, a przecie¿ m³odzie¿ lubi byæ
krytyczna.

Anna Bindas (1988) � Je¿eli teraz zbieramy siê na
�wspominki�, to w rozmowach najczê�ciej powra-
caj¹ trzy tematy: studniówka, tygodniowy pobyt
w Warszawie, konkurs wiedzy o Wyspiañskim. Ten
konkurs prze¿ywany w klasie pierwszej i drugiej by³
burz¹ emocji spowodowan¹ rywalizacj¹ klas star-
szych, ale w klasie trzeciej by³ dla mnie wydarze-
niem artystycznym. Mo¿e pragnienie wygranej na-
pêdza³o nas do pracy, ale wa¿niejsze sta³o siê
tworzenie sztuki, samodzielne tworzenie teatru. Ja-
kie to ciekawe! Byli�my re¿yserami, scenografami
i szukali�my muzyki, symboli. Formu³owali�my prze-
s³anie naszej koncepcji, do kogo ma trafiæ, co po-
wiedzieæ, jak poruszyæ. By³am tym przejêta i wzru-
szona chyba nie mniej ni¿ sam Wyspiañski, gdy
w listopadow¹ noc ujrza³ dramat narodu. Od tego
momentu zosta³am zauroczona jego twórczo�ci¹.
Odt¹d nic, co Wyspiañskiego nie jest mi obojêtne.
Ogl¹dam ka¿d¹ inscenizacjê jego dramatu w teatrze
TV i teatrze �na ¿ywo�. Ogl¹dam i my�lê.

Anastazja Bukowska (2000) � Nigdy nie prze¿y³am
czego� takiego. Choæ nie mia³am wielkiej roli, to
wiedzia³am, ¿e wszyscy na mnie licz¹, ¿e jestem po-
trzebna, dlatego dawa³am z siebie wszystko. Przed
samym przedstawieniem nogi ugina³y mi siê ze stra-
chu. Kiedy wysz³am na scenê wszystko minê³o, ogar-
nê³a mnie magia teatru, o której tylko s³ysza³am.
Niesamowite i wspania³e uczucie (�). Wystawienie
�Operetki� wymaga³o od nas wielu prób i oczywi-
�cie nerwów. Dla mnie by³ to sprawdzian mojego
charakteru (wypad³ pozytywnie). Poznali�my nasze
s³abe i mocne strony. Poprzez do�wiadczenie z �Ope-
retk¹� bardzo wiele nauczy³am siê. Wiem teraz kto
mnie nie zawiedzie i komu mogê zaufaæ. Przez te kil-
ka tygodni, które skupia³y siê przede wszystkim na
operetce naprawdê czu³am, ¿e ¿yjê.

Rafa³ Hejne (2000) � Uwielbiam to uczucie, kiedy
stajê przed widowni¹ i zaczyna siê. Co siê zaczyna?
Niesamowita przygoda, zabawa, kroczenie w innym
�wiecie, w �wiecie teatru � w ca³ym znaczeniu tego
s³owa. Lubiê byæ �rzuconym� na scenê, widzieæ,
a raczej s³yszeæ widowniê i graæ, graæ, graæ! Oczy-
wi�cie zawsze jest trema przed przedstawieniem, ale
ona dodaje w³a�nie si³y na scenie i sprawia, ¿e ak-
torstwo jest jeszcze bardziej ciekawe. Zawsze po
zakoñczeniu chcê wyj�æ na scenê i zagraæ jeszcze
raz od pocz¹tku. Wydaje mi siê wtedy, ¿e móg³bym

graæ w nieskoñczono�æ. Nie wiem czy daje mi to co�
wiêcej ni¿ tylko uciechê cielesn¹ i duchow¹. Wyda-
je mi siê, ¿e tak, ale co to jest jeszcze do tego nie
doszed³em.(�) Teatr dla mnie to wspania³e spotka-
nie ze sztuk¹. Jest to inny �wiat, do którego czasem
mo¿na zajrzeæ, odwiedziæ go, a nawet wtopiæ siê
w jego rzeczywisto�æ � po czym wyj�æ innym.

Kamila Buæko (2000) � Teatr jest �wiatem surreali-
stycznym, w którym cz³owiek naprawdê jest wolny.
Spektakl by³ dla mnie eksperymentem, nowym do-
�wiadczeniem pozwalaj¹cym odkryæ sam¹ siebie.
Wydaje mi siê, ¿e ka¿dy z nas posiada twórczy zal¹-
¿ek i tylko od niego zale¿y w jakim stopniu pozwoli
mu siê rozwin¹æ. Zacznijcie od teatru. Ja tak zrobi-
³am i nie ¿a³ujê.

Agnieszka Zawi�lak (2000) � Najtrudniej jest zmu-
siæ siebie samego do zrobienia czego�, o czym nie
ma siê �zielonego pojêcia�. Tak w³a�nie by³o z nami
przed konkursem teatralnym, czas up³ywa³, a my nie
mieli�my ¿adnej koncepcji. Jedno by³o pewne, nie
chcieli�my wystawiaæ sielanki, bo tylko realizm
i prawda mog³y czego� nauczyæ i daæ obraz temu,
co kryje siê w naszych g³owach i sercach. Wtedy
w³a�nie narodzi³a siê fascynacja �Iwon¹, ksiê¿-
niczk¹ Burgunda� Witolda Gombrowicza, bo, mimo
¿e jest to groteska, to znale�li�my w niej warto�ci
aktualne w ka¿dym miejscu i czasie, co mia³o niesa-
mowity wp³yw na nasze dalsze dzia³ania. Wa¿ne jest
to, ¿e umieszczenie akcji w bogatej scenografii,
w�ród piêknych strojów i niesamowitej dba³o�ci
o szczegó³y, by³o dla nas tylko elementem artystycz-
nym. Mo¿e to wydaje siê dziwne, ale w �wiecie pe³-
nym kolorów, neonów i pseudopiêkna my zafascy-
nowali�my siê tym, co w oczach �wiata brzydkie,
niekszta³tne, g³upie i b³ahe. To w³a�nie g³ówna bo-
haterka � Iwona staje siê obiektem ¿artu rozpusz-
czonego ksiêcia Filipa i zostaje z góry skazana na
nieszczê�cie i cierpienie tylko dlatego, ¿e jej wygl¹d
i zachowanie znacznie odbiegaj¹ od ogólnie panu-
j¹cych konwenansów. A czym¿e s¹ te konwenanse?
Wymys³em ludzi, którzy przyzwyczajeni do niezmien-
nego trybu ¿ycia wol¹ raniæ innych, ni¿ zmieniæ po-
gl¹dy. Dlatego nasza interpretacja to autoportret wy-
godnych egoistów i naburmuszonych egocentryków,
dla których nawet �mieræ jest tylko... przerw¹ w obie-
dzie. Teraz z perspektywy czasu mogê powiedzieæ,
¿e mimo ci¹g³ego �miechu i gromkich oklasków, ja-
kie otrzymali�my 26 marca 1999 r. mam nadziejê, ¿e
nasza sztuka nie by³a tylko komedi¹, ale przede
wszystkim realistycznym odbiciem �wiata. Bo w³a�nie
w prostocie Iwony... jest wielka ³atwo�æ jej zrozu-
mienia, a w tej pozornej ³atwo�ci jest straszliwa trud-
no�æ...
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Wojciech Ludwikowski (1978) � Powierzono mi
rolê Ja�ka, która sta³a siê dla mnie �ród³em wiel-
kich prze¿yæ. By³em wtedy znacznie m³odszy i ra-
czej mniej kierowa³em siê rozumem, a wiêcej
emocjami. Wyobra¿a³em sobie, ¿e graj¹c rolê
Ja�ka, nale¿y siê okropnie wydzieraæ. Taka by³a
moja wizja, jako m³odego, chc¹cego co� zro-
biæ, cz³owieka. Widzia³em tê �martwotê� ludzi
i wierzy³em, ¿e je�li dam z siebie wszystko to
obudz¹ siê z tego letargu. Zreszt¹ mia³em do
wykonania tak¿e inn¹ misjê � reprezentowa³em
w konkursie moj¹ klasê i ode mnie wiele zale¿a-
³o, tote¿ kiedy przysz³o do wystêpu � krzycza-
³em w niebog³osy tak, ¿e wszyscy byli nieco prze-
ra¿eni i jakby zdziwieni.

Marta Matusewicz (1988) � Nasza klasa ¿y³a tro-
chê w cieniu klasy matematycznej. Jako� do tej
pory nic nam siê nie udawa³o, dlatego te¿ �We-
sele� sta³o siê spraw¹ naszego honoru. Posta-
nowili�my pokazaæ na co nas staæ. Przygotowa-
niom do �Wesela� oddali�my siê bez pamiêci.
Ja sama ¿y³am tylko tym. To by³ czas bardzo ner-
wowy � du¿o obaw, krzyków,  k³ótni. Turniej
wygrali�my, nasza rado�æ nie mia³a granic.
O Weselu nie zapomnê nigdy. Gdy przyjdzie li-
stopad � zimny, deszczowy, pachn¹cy li�æmi i wo-
ni¹ �wiec, mnie to zawsze kojarzy siê z �Wese-
lem� i sztuk¹ w ogóle. Gdybym mog³a cofn¹æ
czas, chêtnie wróci³abym tam jeszcze.

Teatr jako narzêdzie
w szkolnej edukacji

Mo¿liwo�ci wykorzystania teatru w szkole jest
bardzo du¿o. W Zespole Szkó³ w S³awnie im. Jana
Henryka D¹browskiego (dawnym Liceum Ogólno-
kszta³c¹cym) realizowanych by³o i jest wiele form:
praca nad przedstawieniami Turnieju Teatralnego,
widowiska artystyczne, warsztaty, inscenizacje
wybranych fragmentów na lekcjach jêzyka polskie-
go, przygotowanie uczniów do konkursów recyta-
torskich, zajêcia z dramy na lekcjach wiedzy o kul-
turze, wycieczki teatralne. Korzy�ci takich dzia³añ
s¹ wielorakie. Wieloletnie do�wiadczenia nauczy-
cieli polonistów przekonuj¹, ¿e dzia³anie teatralne
mo¿e pomóc uczniowi w nabywaniu zdolno�ci sa-
modzielnego podejmowania dzia³añ z poczuciem pe³-
nej odpowie- dzialno�ci za ich wynik, inteligentnego
wyboru celu dzia³ania i umiejêtno�ci kierowania
swym zachowaniem, krytycznego oceniania, przy-
stosowania siê do nowej sytuacji problemowej, wy-
korzystania w sposób twórczy swych do�wiadczeñ,
wspó³pracy z innymi osobami.

Byæ mo¿e w przysz³o�ci kolejna reforma o�wiaty przy-
niesie szkolnemu teatrowi specjalnie wydzielony czas. Nie
funkcjonowa³by wtedy  tylko na zasadzie dzia³añ wspoma-
gaj¹cych na przyk³ad nauczanie jêzyka polskiego, ale sta³by
siê jeszcze jedn¹ form¹ wychowania m³odzie¿y.

Na scenie pojawi³y siê m.in. takie spektakle:
�Chory z urojenia� Molier 2000
�Babcia i wnuczek, czyli noc cudów� K. I. Ga³czyñski 2000
�Polka prosto z kraju� S. Baliñski 2001
�Wariat i zakonnica� S. J. Witkiewicz 2001
�Przedstawienie Hamleta we wsi G³ucha Dolna� J. Bresan 2001
�Dahlia�, scenariusz w³asny oprac. Justyna Mazur 2004
�Pif Paf jeste� trup� W. Mostosimone 2005
�Jedna Wielka Improwizacja�, scenariusz w³asny 2005
�Piaskownica� M. Walczak 2005
�Apokalipsa�, scenariusz w³asny 2005
�Igraszki z diab³em� J. Drda 1999
�Iwona, ksiê¿niczka Burgunda� W. Gombrowicz 1999
�Operetka� W. Gombrowicza
�¯ycie jak grass� � scenariusz w³asny 1999
��niadanie� M. Groñski 2000
�O¿enek� M. Gogol 2000
��niæ sen� T. Ró¿ewicz 2002
�Inna� � scenariusz w³asny 2002
�Studio paniki Rolanda Topora� 2002
�Buszuj¹c w zbo¿u� � scenariusz w³asny 2004
�Ottelo umiera� � M. Karpiñski 2004
�Powrót� S. Mro¿ek 2004
�Ona� � scenariusz w³asny 2004
�Burza� � scenariusz w³asny 2004
�Larry Thompson � dramat pewnej m³odo�ci� Du�an Kovaèeviæ
2003
�Od dzi� bêdziemy dobrzy� P. Sala 2003
�Ostatnia bezludna wyspa� M. Wroñski 2003
�Czarownice z Salem� A. Miller 2003
�Gdyby Adam by³ Polakiem� K. J. Ga³czyñski 2003
�Bóg� W. Allen 1994/1998
�Drzewo� W. My�liwski 1994
�Dziady� A. Mickiewicz 1994
�Balladyna� J. S³owacki 1995
�Dziewi¹ty sprawiedliwy� J. Jurandot 1995
�Wesele� S. Wyspiañski 1995
�Teatrzyk Zielona Gê�� K. J. Ga³czyñski 1995
�Tango� S. Mro¿ek 1996/2001, 2009
�Moralno�æ Pani Dulskiej� G. Zapolska 1996
�Kompot� J. Kofta 1996/2001
�Konopielka� Edward Redliñski 2007
�W drogê� Iwona Molin i Krystyna Raszka 2007
�Zamêt� Wojciech Hawryluk 2007
�Sen nocy letniej� Szekspir 2010
��wiêtoszek� Molier 2010
�Moralno�æ pani Dulskiej� G. Zapolska 2010
�Tradimento e pena, czyli zdrada i kara� Alicji Zygnarowskiej
i Krzysztofa Krajewskiego 2005ö

Jaros³aw Strze�niewski
nauczyciel jêzyka polskiego

w Zespole Szkó³ im. Jana Henryka D¹browskiego
w S³awnie


