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ul.Partyzantów 1a
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Numer 66 03/20

Niezwykłych emocji dostarczyły klasie VII A uczennice , które
zaangażowały się  w projekt : Wystawiamy " Zemstę" A.Fredry 
na klasowej scenie. Ich zaangażowanie nagrodziliśmy brawami !!!

           " Zemsta"  Aleksandra Fredry  na  klasowej scenie...
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       W realizację projektu :
   " Zemsta" Aleksandra Fredy
        na klasowej scenie             
 zaangażowały się cztery         
 uczennice klasy VII A :

 
                 Julia Barska

            Oliwia Hajnrych

                 Agata Oleś 

          Adrianna Poddębniak.
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 Dziewczyny , które  zaangażowały się w projekt przeniosły nas  w świat
przepełniony intrygami i knowaniami, wystawiając na „deskach”  swojej klasy
 "Zemstę" Aleksandra Fredry.
Spektakl okazał się bardzo profesjonalnie przygotowany. Każda z aktorek
starała się jak najlepiej wykreować postać w którą się wcielała. Papkin skradł
serce każdej damy. Cześnik przerażał i bawił. Sposób bycia Dyndalskiego
był nie do powtórzenia. Rejent i jego porywcze opanowanie,  doskonale ze
sobą kontrastowały, a Wacław i Klara byli niezrównaną parą kochanków.
Tak naprawdę był to występ nie do opisania i z pewnością nie da się
przekazać wszystkich emocji towarzyszących oglądaniu osobie, która nie
miała do czynienia z tą inscenizacją.
Podsumowując można powiedzieć : " Zemsta była słodka".
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       RECENZJA KOMEDII pt.:  „ ZEMSTA" ALEKSANDRA FREDRY

Komedia Aleksandra Fredry jest zabawnym i interesującym
utworem. Książka opowiada o kłótni dwóch szlachciców o
zupełnie innym usposobieniu. Przyczyną konfliktu jest mur
graniczny. Mężczyźni nie mogą się dogadać, ponieważ
Cześnik jest agresywny i wybuchowy, natomiast Rejent
spokojny i chytry. Szlachcice godzą się dopiero pod koniec
dramatu za sprawą bratanicy Cześnika i syna Rejenta. W
książce pojawia się także Papkin, dzięki któremu utwór jest
zabawniejszy.
Fredro prezentuje w Zemście całą plejadę różnorodnych
postaci. Różnią się one zachowaniem, wiekiem,
pochodzeniem, a kontrast pomiędzy nimi jest jednym ze źródeł
komizmu w dramacie. Komizm ów w Zemście stanowi formę
oceny ludzi i obyczaju szlacheckiego. 
Komedia  ma na celu pokazać obraz polskiej szlachty XIX w. 
Uważam, że książka jest ciekawa i warta przeczytania, do
czego   bardzo zachęcam.         Oliwia Hajnrych, kl. VII A       
                              

 

             Charakterystyka
porównawcza Cześnika i Rejenta
  

   Maciej Raptusiewicz i Rejent Milczek to główne postacie dramatu
Aleksandra Fredry pt. „Zemsta”. Bohaterowie zamieszkiwali stary zamek
„gdzieś w Polsce”. Podzielili go na dwie części, oddzielając murem
granicznym. To właśnie ten podział jest przyczyną licznych sporów i kłótni
między nimi.
  Maciej Raptusiewicz był szlachcicem, który zyskał tytuł cześnika –
urzędnika dworskiego. Mieszkał w części zamku należącej do bratanicy
Klary. Niemłody kawaler chciał jak najszybciej się ożenić, ponieważ
podupadał finansowo.  Nie zwracał uwagi na charakter swojej przyszłej
wybranki, liczyły się dla niego  tylko dobytek i pieniądze. Bardzo szybko
zainteresował się Podstoliną, którą błędnie uważał za majętną. Cześnik był
bardzo nieśmiały wobec kobiet, dlatego to służący – Papkin załatwiał jego
sprawy małżeńskie. Gdy dowiedział   się o zdradzie wybranki, wymyślił plan
zemsty – podyktował służącemu list   w imieniu Klary, by nie dopuścić do
ślubu syna Rejenta z Podstoliną.
   Bohater był postrzegany przez innych jako tyran. Zachowywał się
nerwowo   i agresywnie, łatwo wpadał w gniew.  Nie pozwolił na to,  by
Wacław postawił nogę w jego domu. Nie chciał ustąpić  i przeprosić
Rejenta. Wszystkie spory chciał rozstrzygać pojedynkiem. Jego gwałtowne
zachowanie objawiało się częstym uderzaniem w stół, darciem lisów i
krzykami, lecz tak naprawdę nigdy nikomu nie zrobił krzywdy. Chociaż, tak
jak wspomniałam wcześniej, nie był majętny, zawsze dbał, by jego stół był
suto zastawiony. Cześnik to typowy szlachcic przestrzegający obyczajów,
pobożny i odważny. 
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   Rejent Milczek natomiast był notariuszem zamieszkującym drugą część
zamku. Również niemłody wdowiec nie miał zamiaru żenić się ponownie,
 ale pragnął wykorzystać syna do zemsty  na Cześniku. Z pozoru cichy   i z
pokornym wyrazem twarzy, ale w gruncie rzeczy z „diabłem w duszy”.
Słusznie nazywany został przez sąsiada „niecnotą”. Nie widział przeszkód,
by zasugerować Papkinowi, że został otruty winem i przedstawić w
fałszywy sposób historie murarzy. Bohater był cierpliwy i spokojny, nie
ujawniał nikomu swoich zamiarów, ufał tylko sobie. Nie lubił się
pojedynkować, wolał zamiast tego spokojną rozmowę. Przebiegły i chciwy -
te określenia idealnie pasują do Rejenta. Wyrzucił murarzy z domu, a za ich
pracę kazał płacić Cześnikowi. Bohaterowi jednak nie można zarzucić
braku inteligencji i sprytu. Świadczy  o tym scena z murarzami, w której
zdezorientowani składają fałszywe zeznania. 
   Postacie te wiele łączyło. Obydwaj posiadali specyficzne poczucie
sprawiedliwości i pragnienie posiadania  jak największych dóbr
materialnych. Często podobnie myśleli i mieli jednakowe pomysły. Jednak
ich nazwiska podkreślają różnice w osobowości. Raptusiewicz oznacza
człowieka gwałtownego, natomiast Milczek człowieka skrytego,
małomównego.
Sądzę, że żadna z tych postaci nie jest idealna, ale bliższy mojemu
charakterowi  wydaje się Cześnik, ponieważ mimo gwałtownego
zachowania mam pewność, że nie będzie fałszywy i obłudny, czego nie
mogę powiedzieć  o Rejencie Milczku, który często snuł intrygi i udawał
kogoś, kim nie był. Nie lubię  takich ludzi i trzymam się od nich z daleka.

                                                               Adrianna Poddębniak, kl. VII A
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Realizacje sceniczne " Zemsty" A.Fredry cieszą się wciąż niesłabnącą
popularnością. Komedię możemy zobaczyć na deskach niemal każdego
polskiego teatru. Tym bardziej cieszy fakt , że również uczniowie
podejmują się zabawy komedią romantycznego twórcy.
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