
„ZŁOTE I SREBRNE MASKI BURMISTRZA MASZEWA” 

wspomina JAKUB PIASECZNY 

 Od czterech lat Ośrodek Kultury i Sportu oraz Szkoła Podstawowa w Maszewie organizują 
tzw. Panoramę Teatralną. To przegląd teatralny dla zespołów z różnych powiatów, którego głów-
nym laurem jest „Złota i Srebrna Maska Burmistrza Maszewa”. W tym roku wzięło w nim udział   
9 zespołów teatralnych z: Nowogardu, Maszewa, Goleniowa, Chlebówka, Parlina, Mostów, Pęzina      
i Stargardu. Spotkały się one na deskach sceny Ośrodka Kultury w sobot ę 21 kwietnia br.. Stargard 
reprezentowały dwie grupy: moja klasa V teatralno-dziennikarska ze spektaklem „Ja, Narcyz” 
oraz teatr „A Teraz...” z Młodzieżowego Domu Kultury, który również prowadzi nasza wychowaw-
czyni, pani Bożena Ciborowska- Lipko, a należą do niego m.in. 3 osoby z naszej klasy. Ta grupa 
zaprezentowała lalkowo-aktorskie przedstawienie pt. „Ogrodowe strachy”. 
 Mój udział w przeglądzie był szczególnie trudny, bo jestem jedną z osób, która występuje w 
obu spektaklach.  W sztuce „Ja, Narcyz” gram osobę z antycznego chóru, a w „Ogrodowych stra-
chach” animuję lalkę Wróbla. Ponadto tuż przed wyjazdem okazało się, że zachorowała koleżanka 
grająca Wiatr i miałem ją zastąpić. Emocji było więc sporo, zwłaszcza że do drugiej roli musiałem 
się szybko i sprawnie przebrać. 

Fot. 2. „Ja, Narcyz” w wykonaniu naszej klasy. Jakub - 
trzeci z lewej. 

 
Fot. 1. Scena z „Ogrodowych strachów”- teatr „A Teraz...” MDK 
 
      Mimo tych trudności nasz udział w IV 
Panoramie Teatralnej był bardzo udany. Jestem 
bardzo zadowolony i szczęśliwy, bo okazało się, że 
„Ogrodowe strachy” otrzymały główną nagrodę - 
„Złot ą Maskę”, zaś sztuka „Ja, Narcyz” została 
nagrodzona „Srebrna Maską” w kategorii „Ko-
stium” za oprawę plastyczno-choreograficzną.  
 Nie mogłem się nacieszyć, że udało nam się 
zdobyć tak ważne nagrody. Emocje były ogromne. 
W domu mało nie płakałem ze szczęścia. Mama, 
babcie i dziadek gratulowali mi i także cieszyli się 
z naszej wygranej. To cudowne uczucie zająć 
pierwsze miejsce. Nasza ciężka praca  nie poszła 
na marne. Naprawdę się opłaciło. Chciałbym, aby 
kolejne przedstawienia dawały nam taką satysfakcję, a opiekunom i rodzicom przynosiły dumę z 
naszych osiągnięć.           

 
Fot. 3. Teatr „A Teraz...” z główną nagrodą i jej fundatork ą- Burmistrzem Maszewa, panią Jadwigą Ferensztajn. 

      (Jakub- drugi z lewej) 


