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Teatr jest naj�ważniej�szą rzeczą na świecie, gdyż tam po�kazu�‐
je się ludziom, ja�kimi mog�li�by być, ja�kimi pragnęli�by być, choć
nie mają na to od�wa�gi, i ja�kimi są.                                    Tove
Jansson
Wydanie specjalne "Żaczka" poświęcamy
teatrowi. 
W naszej szkole działa Koło Teatralne,
którego opiekunką jest pani Katarzyna
Mackiewicz. (wywiad na str.2)
Grupa teatralna "Epidemia" wystawia kilka
przedstawień w ciągu roku. W tym nie było
inaczej.
To jednak nie wszystko, uczniowie innych
klas również próbują swoich sił i wcielają
się w różne role, czasami stają się
reżyserami. 
Jeżeli chodzi o temat teatru, to dużo się w
tym roku wydarzyło. Zapraszamy na
fotorelacje podsumowującą rok szkolny.
                                     Zofia Kwiatek
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Skąd brała pani pomysły na przedstawienia?
  Pomysły zazwyczaj biorę z życia, różnych
obserwacji i kiedy szkielety są już gotowe musimy
myśleć, jak chcemy przekazać idee sztuki.

Czy praca z naszymi grupami zawsze jest trudna i
trzeba uzbroić się w cierpliwość?
  Myślę, że nie jest to kwestia uzbrajania się w
cierpliwość, ale zawsze lubię się z wami bawić
podczas zajęć, gdy jesteśmy kreatywni, wymyślamy
własne rzeczy, pomysły.

Czy pani zdaniem, na przedstawieniach należy
dawać nam role przeciwne do naszych
charakterów?
Nie zawsze, czasem po prostu idealnie czujemy się w
roli i nie musi być ona zgodna z naszymi charakterami,
wręcz przeciwnie, gramy zupełnie co innego.

Jakie zabawy na kółkach jeszcze nas czekają?
Wiesz, wszystkie te zabawy służą integracji, rozwijaniu
naszej wrażliwości. Jeśli zdążymy, na każdych
spotkaniach będziemy się bawić, rozwijać teatralnie.

Jakiego myślenia wymaga wymyślanie etiud do
naszych przedstawień?
Głębokiego. Chodzi o to, by bez słów przekazać ideę
całego przedstawienia za pomocą samego ruchu
scenicznego. Często natomiast zdarza mi się coś
takiego, że przy samym wymyślaniu nie wiem, czy
wszystko jest jak powinno. Wtedy po prostu patrzę na
efekt po próbie i sprawdzam, co można by poprawić.

Czy po udanych sztukach zbiera pani brawa od
publiczności?
Zawsze, nauczyciele, uczniowie mówią, że to
przedstawienie było lepsze od poprzedniego, i że
podobało się bardziej od ostatniego.

Dziękuję za wywiad.
Dziękuję.

WYWIAD Z PANIĄ KATARZYNĄ
MACKIEWICZ

przeprowadziła Zofia Kwiatek, aktorka i nasza
koleżanka z redakcji

"Co mi się wydaje, czyli o księżniczce
Kunegundzie"
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Wśród naszych uczniów
jest również Wiktoria

Kisiołek, która wystąpiła
na scenie Zdrojowego

Teatru Animacji, wcielając
się w rolę Gerdy z

"Królowej Śniegu wg Petra
Nosalka".

Uczniowie naszej szkoły
mogli ją podziwiać na
dużej scenie podczas

wspólnej wizyty w teatrze.

REDAKCJA "ŻACZKA"
Szymon Blomberg, Adrian
Cichy, Maja Cupiał, Antoni
Dzida, Sandra Gajowska,
Agnieszka Gołębiowska,
Sandra Jaszczak, Maja
Kotarba, Igor Kusztal, Zofia
Kwiatek, Oliwia Lewoń,
Jakub Marciniak, Julia
Młynarska, Oliwia
Ostrowska, Jagoda
Romejko

Redaktor naczelna
Danuta Krupa - Rybacka
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