
Nasza pierwsza „CUKROWA GŁOWA” 
 
 Tak w skrócie nazywany jest Powiatowy Przegląd Amatorskich Zespołów Teatralnych organizowany od 20 lat przez 
Szkołę Podstawową nr 8 w Stargardzie. Sponsorem konkursu jest Cukrownia Kluczewo, stąd głównymi nagrodami w prze-
glądzie są specjalnie przygotowane stożki cukru, zwane „cukrowymi głowami”. Od dwóch lat jurorzy przeglądu kwalifikują 
najlepsze zespoły w kategorii szkół licealnych, gimnazjalnych i podstawowych na wojewódzki przegląd teatralny w Świdwi-
nie. Tegoroczne zmagania zespołów teatralnych na scenie Stargardzkiego Centrum Kultury odbyły się 21 marca.  
 

Był to nasz pierwszy taki przegląd teatralny, więc byliśmy trochę zestresowani. Oprócz nas w kate-
gorii szkół podstawowych występowało sześć innych zespołów: ze Stargardu, Pęzina i Marianowa. My wy-
stawiliśmy sztukę pt. „O żabie, która miała marzenie”. W swojej kategorii występowaliśmy pierwsi, potem 
pokazali się inni.  

Prezentowane były różne przedstawienia np. na bazie lektur jak „Obrazy z życia Ani z Zielonego 
Wzgórza” (SP 7 w Stargardzie), „Mała Syrenka” ( SP Pęzino) czy inscenizacja z SP 8 pt. „Tuwim- znany i 
lubiany”. Grupa teatralna z Marianowa zaprezentowała się w spektaklu „Okno” nawi ązującym do Jana 
Pawła II. 

Poziom tegorocznego przeglądu, jak potem oceniło jury (p. Marta Łągiewka- aktorka, p. Wiesław 
Łągiewka- aktor i p. Beata Śpiechowicz- pracownik Książnicy Stargardzkiej), był bardzo wyrównany.  
Spodobało mi się kilka przedstawień, ale nie wszystkie. Za nieudane uważam  „Obrazy z życia Ani z Zielo-
nego Wzgórza”, ponieważ Anię nie dość, że grał chłopak w przebraniu, to straszne było brzmienie męskiego 
głosu „przerabianego” na damski. Natomiast organizatorzy- SP 8 wystawili bardzo wesołe przedstawienie, 
które jurorzy uznali za zasługujące na kwalifikację do przeglądu wojewódzkiego. 

Po skończonych prezentacjach jurorzy udali się na naradę, a my oglądaliśmy prezentację związaną z 
jubileuszem przeglądu. Potem ogłoszono wyniki. Przyznawano jedną główną nagrodę w każdej kategorii. 
My otrzymali śmy wyróżnienie - „Cukrową Głowę” i najwi ęcej, bo 6 indywidualnych nagród aktorskich dla 
wszystkich żab: Julii Ciszonek, Mai Bonisławskiej, Weroniki Marszał, Nadii Klejnockiej, Ali Głowackiej i 
Michała Majdy jako Bociana. Wręczono im dyplomy i nagrody książkowe. Jurorzy powiedzieli, że nasz wy-
stęp był świetny, ale konkurencja wśród zespołów ze szkół podstawowych bardzo duża i mogli do nagrody 
głównej wytypować tylko jedną grupę.   

Oczywiście jedna z „Cukrowych Głów” to wyznacznik, że świetnie nam poszło. Byliśmy bardzo 
szczęśliwi, ponieważ kilka zespołów nie zostało w ogóle nagrodzonych. Moje wrażenia po przeglądzie są bar-
dzo pozytywne. Jak na swój wiek bardzo dobrze zaprezentowaliśmy się i  mam nadzieję, że z roku na rok 
będzie tylko lepiej. Takie doświadczenie, bycie aktorem buduje w nas odwagę, pewność siebie, a także mo-
tywuje do dalszego działania. 
                                                                                                                              Relacja: Oskar Druszcz 

 
 
 
 

Odbieramy nagrody 


