
Trzynasta „ZŁOTA CZARA” 

 Powiatowe Spotkania Teatralne „Złota 
Czara” to przegląd organizowany przez klasę 
teatralno-dziennikarską już po raz trzynasty. Mimo  
że dodatkowo konkurs odbywał się w piątek, nie było 
żadnych pechowych zdarzeń. A mieliśmy trochę 
obaw, bo przez naszą klasę Spotkania były przygoto-
wywane po raz pierwszy. 

       Tradycyjnie „Złota Czara” odbywa si ę na 
scenie Klubu Garnizonowego. W Spotkaniach 23 
maja br. wzięło udział 6 grup teatralnych. Jurorzy- 
członkowie Towarzystwa Kultury Teatralnej w 
Szczecinie:   p. Dagny Koczorowska, p. Juliusz Kor-
nacki i p. Mirosław Grzegorczyk - oceniali pięć 
przedstawień. Szóste, pozakonkursowe zapre-
zentowała nasza klasa (jako organizator) na 
rozpoczęcie przeglądu.  
 Impreza trwała od godz. 9:30 do 14:30. W 

tym czasie jako organizatorzy mieliśmy różne zadania. Część osób wystąpiła w spektaklu „O żabie, która miała marzenie”. 
Julia i Nadia pomagały w kawiarence (też już tradycja) i razem z panią Basią i panią Małgosią sprzedawały za symboliczną 

złotówkę pyszne ciasta upieczone przez nasze mamy. Niektórzy 
byli odpowiedzialni za witanie gości  i kierowanie zespołów do 
garderób, inni mieli zadania dziennikarskie.  

 Jako pierwszy na scenie zaprezentował się teatr 
„Bajkoludki” ze Szkoły Podstawowej w Pęzinie. W jego wykonaniu obejrzeliśmy baśń muzyczną pt. „ Mała Syrenka” w re ży-
serii p. Doroty Nowak. To teatralna adaptacja znanej baśni J. Ch. Andersena.  

Kolejni wykonawcy- grupa ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Stargardzie, skupiająca uczniów z klas II- III, przygotowała na 
„Złot ą Czarę” sztukę pod długim tytułem: „ Śnieżka w tarapatach, czyli kto pod kim dołki kopie, ten sam w nie wpada” w 
reżyserii pani Bożeny  Skwiry.               

                                                                              
Przedstawienie na pewno zachwycało oprawą 

plastyczna, pięknymi kostiumami. A i młodzi 
wykonawcy dobrze poradzili sobie z aktorskimi 
zadaniami. Podobnie było z trzecioklasistami ze Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Stargardzie, którzy zaprezentowali 
się  w programie „Agresji mówimy stop!”, przygo-
towanym pod kierunkiem p. Renaty Psztur. Okazało 
się, że o zwykłych szkolnych sprawach i problemach 
można opowiedzieć ciekawie. W spektaklu widz mógł 
znaleźć nie tylko chwilę rozrywki, ale i prostą receptę, 
jak poradzić sobie z agresywnym zachowaniem innych. 



Jako że na „Złotej Czarze” nie stosujemy kategorii wiekowych, 
następnymi wykonawcami byli uczniowie z Gimnazjum   nr 2 w 
Stargardzie, z teatru o ciekawej nazwie: „Bzęcek”. Jak się dowiedzie-
liśmy, wymyślił j ą jeden z pierwszych członków teatru w 2001 r. Grupa 
zaprezentowała się we fragmencie znanej komedii Jana Drdy „Igra-
szki z diabłem”. Przedstawienie wyreżyserowała obecna opiekunka 
teatru p. Katarzyna Sot. 

 Konkursowe prezentacje zakończył Teatr 
„Kurtynka” ze Szkoły Podstawowej w Kunowie, w 
którego wykonaniu zobaczyliśmy spektakl pt. „Królowa 
Śniegu” w reżyserii pań: Małgorzaty Budzyńskiej i 
Marleny Grembowskiej.            

Podczas obrad jury odbyły się małe warsztaty 
teatralne, prowadzone przez p. Bożenę Ciborowską-

Lipko. Były m.in. 
zadania z rekwi-
zytem, lalką, ćwicze-
nia słowne, dykcyjne  i zabawa „Pif Paf”.  
 Jurorzy  główną „Złot ą Czarę” i I miejsce przyznali teatrowi z Kunowa, II- grup ie 
ze Szkoły Podstawowej nr 1,     a III - grupie z SP 5. Ponadto 15 młodych wykonawców 
otrzymało indywidualne nagrody aktorskie. Tyle werdykt jury. Nasi dziennikarze- jako 
obserwatorzy przeglądu - mieli także swoje zdanie. 
 
Oliwia Grojecka:  Uważam, że najciekawszym przedstawieniem były „Igraszki z diabłem” . 
Przyjacielska atmosfera podczas przeglądu sprawiała, że wszystkie spektakle były nagradzane 
gromkimi brawami. Takie spotkania to doskonały sposób na sprawdzenie możliwości 
scenicznych młodych aktorów, a także okazja do wymiany doświadczeń z innymi grupami 
teatralnymi. Jestem bardzo dumna, że moja klasa była organizatorem takiego przeglądu 
teatralnego. 
                                                                                                                                                                      
"Złota Czara" jest okazją do spotkania wielu sympatyków teatru oraz świetnej zabawy – 
stwierdził Mateusz Wróblewski. 
 
Jakub Koczorowski zaś podczas przeglądu przeprowadził krótkie rozmowy z osobami ze 

Szkoły Podstawowej nr 5 w Stargardzie, które grały w przedstawieniu ,,Śnieżka w tarapatach...”. Pytał, dlaczego lubią grać w 
teatrze. Julia odpowiedziała, że w teatrze jest dobra zabawa. Dla Magdy 
fajne w teatrze są ćwiczenia np. językowe, sceniczne. Kasi najbardziej się 
podoba wcielanie w różne postacie lub zwierzęta. Maja lubi emocje 
związane z występowaniem przed widownią. 

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

Spotkanie tradycyjnie zakończył  gong. Do zobaczenia za rok! - powiedziały dyrektorki naszej  
szkoły: pani Ewa Sowa i pani Alicja Jurkiewicz, żegnając uczestników tegorocznej „Złotej Czary”.  

                                                                                          Materiały: Oliwia Grojecka, Jakub Koczorowski, Mateusz Wróblewski 


