
Kto z nas nie lubi chodzić do teatru? 

Miss Publiczności. 

Miss Wszystkich Lalek. 

 

  

Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego przygotował 
dla  mieszkańców naszego miasta  niezwykły spektakl , którego 

tematyka dotyczyła  Powstania  Styczniowego. Spektakl  
w reżyserii  Marka Mokrowieckiego, na  podstawie tekstu 
Bogdana Urbankowskiego oparty był o materia ły archiwalne. 
Przywołuje postać generała  Zygmunta  Padlewskiego  
i  opowiada o walkach powstańczych w Płocku. 

Przedstawienie przypomina wiele faktów z okresu 
powstańczego zrywu. Wykorzystano w nim także poezję 
Marii  Konopnickiej, Kornela  Uje jskiego i  Stanisława 
Wyspiańskiego a także twórczość plastyczną Wojciecha 
Kossaka, Aleksandra  Maksymiliana i  Artura  Grottgera. Grupa 
uczniów naszej szkoły mia ła okazję obejrzeć to 
przedstawienie. Wielu z nas  poznało kawałek his torii , tym 

ciekawszej, ze dotyczącej naszego miasta  i okolic. Spektakl 
wywarł na nas ogromne wrażenie, w czasie jego trwania 
panowała  niczym nie zmącona cisza, każdy  

z nas  chłonął padające ze sceny s łowa. Atmosferę na sali 
potęgowała  muzyka w opracowaniu Krzysztofa  Wierzbickiego, a  a ktorzy Teatru Dramatycznego s tanęli na  wyżynach swoich 

umiejętności . 

Bogusia Kalinowska 
 

 

28 lutego odbyła się uroczystość 
podsumowująca akcję „Wszystkie Kolory 

Świata”, której koordynatorem w naszej  
szkole była pani Ewa Figurska. Podczas 

szkolnego apelu wyłoniono Miss 
Wszystkich Lalek oraz  Miss Publiczności. 

Lalka Yoko pochodząca z Japonii 

reprezentuje naszą szkołę w konkursie na 
„najoryginalniejszą laleczkę” 

prowadzonym na Facebooku. Nagrodą w 
tym konkursie jest koncert Majki 

Jeżowskiej w zwycięskiej szkole. 
Głosowanie trwa od 25 marca do 

07.kwietnia 2013. Zapraszamy do 

głosowania na Yoko. W trakcie naszego 
spotkania mięliśmy także okazję obejrzeć 

występ naszych szkolnych aktorów, którzy 
specjalnie na tę okazję przygotowali mini 

występ. Przedstawili dwie krótkie bajki 
„Kopciuszka” i „Jasia i Małgosię” w wersji  

humorystycznej. Mogliśmy także 
przypomnieć sobie dzięki prezentacji jak w naszej placówce  

w ubiegłym roku przebiegała akcja „Wszystkie kolory świata”.  

Op: Lidia Ambroziak pod opieką p. Ewy Figurskiej 
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M. Przyborowski. 
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