
     Tegoroczny sezon teatralny kończymy 
tradycyjnie - Powiatowymi Spotkaniami 
Teatralnymi „ZŁOTA CZARA”, których 
jesteśmy organizatorami. Zapraszamy na nie 
zespoły ze szkół naszego powiatu. Prezentacje na 
scenie Klubu Garnizonowego ocenia  zawsze 
niezależne jury – członkowie Towarzystwa 
Kultury Teatralnej w Szczecinie. 

 

 

Na Spotkania zgłosiło się 6 grup teatralnych, 
ale niestety wystąpiły tylko cztery. Tradycyjnie 
poza konkursem zaprezentowała się nasza 
klasa, wystawiając spektakl „Ja, Narcyz”. 

Właśnie od powitania gości szpalerem postaci rodem z antycznego chóru oraz przedstawieniem o Narcyzie zaczęła 
się „Złota Czara”, jako nawi ązanie do starożytnej Grecji - kolebki teatru.                                                                                 
W konkursie jako pierwszy wystąpił teatr „ Śnieżynki” ze Szkoły Podstawowej w Parlinie z zabawną sztuką 
„Adam i Ewa”, potem lalkowo- aktorskim spektaklem „Ogrodowe strachy” zaprezentował się teatr „A Teraz...”   
z Młodzieżowego Domu Kultury w Stargardzie. 

 

     Następnie zobaczyliśmy grupę teatralną „Klika z jednego dziennika” z Zespołu Szkół Publicznych w Suchaniu 
w przedstawieniu „Kopciuszek na zawodach” oraz młodych aktorów z teatru „Melpomena” ze Szkoły Podstawo-
wej nr 1 w Stargardzie, którzy przedstawili spektakl pt. „Złota kaczka”.  

       SP PARLINO „ADAM i EWA”  MDK STARGARD „OGRODOWE STRACHY”  

 ZSP SUCHAŃ „KOPCIUSZEK... ”  

 SP 1 STARGARD  „ZŁOTA KACZKA”  



 Podczas obrad jury w składzie: p. Mirosław Grzegorczyk, p. Dagny Koczorowska i p. Juliusz Kornacki 
odbyły się małe warsztaty teatralne dla grup. Ponadto można było mile i smakowicie spędzić czas w kawiarence, 
któr ą prowadziła nasza mama – pani Wioletta Malinowska, serwując m. in. domowe wypieki rodziców.  

 

 

 Jury główną nagrodę - „Złot ą Czarę” 
przyznało teatrowi „A Teraz...”, II miejsce zdobyła „Klika z jednego dziennika”, a III- teatr „Melpome na”. Po-
nadto nagrodzono 12 osób za ciekawe kreacje aktorskie. 

 Chociaż nasza klasa występowała poza konkursem i tym samym emocje były mniejsze, mieliśmy sporo 
pracy jako organizatorzy. Każdy miał swoje zadanie np.:  Jaś i Wojtek prowadzili do garderób. Ola i Iga zajmo-
wały się sprzedażą  ciast i napoi. Natomiast  dwie osoby z naszej grupy teatralnej: Natalia i Krzysiek pełnili funk-
cję konferansjerów. Jessica, Victoria i Kuba, przebrani w białe szaty oraz maski zakrywające twarze, bez słowa 
wskazywali przybyłym osobom kierunek, w którym mają zmierzać, aby dotrzeć do sali widowiskowej lub garde-
rób.                                                                                                                                           Patryk Mularczyk 

Jako organizatorzy „ZŁOTEJ CZARY”                            

       składamy serdeczne podziękowania  sponsorom i fundatorom nagród: 

                                                                  Urzędowi  Miasta Stargardu Szczecińskiego 

     Centrum Edukacyjnemu „OMNIBUS” w Stargardzie Szczecińskim 

Przedsiębiorstwu Handlowo- Usługowemu „BIEG” w Stargardzie Szczecińskim 

Piekarni „WASILEWSKI” w Węgorzynie 

 

WARSZTATY 

 1. KAWIARENKA  2. OGŁOSZENIE WYNIKÓW  


