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JÓZEF WROŃSKI 

_ SZKOŁA DLA SZKOL 
O Scenie Szkolnej i działalności Szkolnej Komisji Teatralnej 

U
tarło się przekonanie, że Kraków jest miasrem starych zabyt

ków, dawnych tradycji i obrzędów, miastem historycznej i kul

turalnej przeszłości. To co stare chętnie się tu odmładza, zapo

minając, że rodzi się i rozwija nowe, które jeszcze nie zdołało się 

zestarzeć. 

W dziedzinie osiągnięć sztuki teatralnej wspomina się nadal i liczy 

również przede wszystkim to, co dawne. Starsi lubią w ogóle wspo

minać i gdy chodzi o ich przeżycia teatralne pamiętają najlepiej 

z swego dzieciństwa i młodości, jak to bywało dawniej i z łezką 

opowiadają o „Betlejem Polskim" Rydla, „Kościuszce pod Racławicami" 

Anczyca czy wznowionej ostatnio „Królowej przedmieścia" Krumłow

skiego. Rza<lkie były wypadki, gdy rodzice zabierali z sobą młodzieńca, 

ucznia c. k. galicyjskiego gimnazjum, na jakąś „odpowiednią" sztukę 

do teatru, na tzw. popołudniówkę. Do wyjątków należeli zapaleńcy, 

którzy ryzykując konsekwencje dyscyplinarne, aż do „wylania z bu

dy", wymykali się pokryjomu ha „niedozwolone" przedstawienia 

wieczorowe. 

O wiele bujniejsze było życie teatralne młodzieży szkolnej w okresie 

międzywojennym. I tu, jak w wieltt dziedzinach kultury i sztuki, 

Kraków odegrał przodującą rolę. Z inicja.tywy Juliusza Osterwy, 

ówczesnego dyrektora Teatru im. J. Słowackiego powstał w 1932 r. 
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„Teatr Szkolny", który odegrał szczególnie ważną rolę w rozwijaniu 

kultury teatralnej i wychowania estetycznego uczniów. Teatr ten. 

wystawiał szereg utwo·rów dramatycznych literatury polskiej i obcej 

i wszyscy, którzy wtedy oglądali te doskonałe przedstawienia, wzrośli 

zarażeni bakcylem teatru, stali się na zawsze wiernymi bywalcami 

przybytku Melpomeny. 

Inicjatywę Osterwy i jego następcy dyr. Ka~ola Frycza podjął 

przd dwoma laty obecny dyrektor Teatru im. J. Słowackiego Bronisław 

Dąbrowski, który w porozumieniu z szkolnymi władzami i oświatowymi 

i w szczególności przy poparciu Dr Dominika Gnoińskiego, kuratora 

Okręgu Szkolnego Krakowskiego wznowił działalność Sceny Szkolnej, 

teatru wyłącznie dla młodzieży, powie~zając jego kierownictwo arty-

styczne utalentowanemu 

sławowi Górkiewiczowi. 

oddanemu tej sprawie reżyserowi, Mieczy-

Scena Szkolna w ciągu swej niedługiej działalności wystawiła sztuki 

cieszące się nie tylko gorącym i serdecznym przyjęciem młodych 

l 

widzów, ale i pełną uznania oceną fachowych krytyków, którzy nie 

szczędzili pochwał, o czym świadczą choćby tytuły recenzji przedsta

wień, jak np. „Brawo, Scena Szkolna", „A to niespodzianka z Fircy

kiem", czy „Szkoła dla Szkół" . Istotnie, Scena Szkolna postawiła sobie 

ambitne, acz trudne, zadanie stworzenia placówki teatralnej, która by 

stała się szkołą wychowania estetycznego, szkołą uzupełniającą naukę 

programową literatury, żywą szkołą - teatrem, szkołą dla wszystkich 

szkół. 

A pamiętajmy, że dzisiaj w samym mieście młodzieży szkolnej 

w „wieku teatralnym" jest kilkadziesiąt tysięcy, że ogromny jej 

odsetek stanowią uczniowie szkół zawodowych, dla których dobry 

teatr jest może bardziej potrzebny niż dla uczniów szkół ogólno

kształcących. Ale Scena Szkolna obsługuje również tzw. prowincję 

i młodzież z całego województwa to również stali widzowie, często 

bardziej namiętni w swej miłości dla muzy teatru niż krakowianie, 

„zepsuci" tak licznymi i różnorodnymi przedstawieniami i widowiskami 

!"""""-----------------------------------------------------------------1------------------------------------------.:....------------------------
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dostarczonymi przez wszystkie teatry, a w szczególności Teatr Rapso

dyczny i Teatr Rozmaitości. 

Jakże przekonującą jest wymowa liczb : na 83 przedstawieniach 

Sceny Szkolnej widownię z~ełniło po brzegi ponad 80.000 młodych 

widzów. Wymowne jest również i to, że ilość widzów stale rośnie. 

Ostatnio wystawionego „Fircyka w zalotach" Zabłockiego oglądało 

niemal 25.000 młodzieży na 25 przedstawieniach. A przecież nie ma 

przymusu teatralnego, nie wprowadzono do tej pory nawet abona

mentów szkolnych. Młodzież przyjmuje .przedstawienia Sceny Szkolnej 

często z entuzjazmem. Trzeba widzieć, jak żywo reaguje na przedsta

wieniach, trzeba słyszeć te brawa, które rozlegają się hucznie nie 

tylko po skończeniu spektaklu lecz często i w czasie jego trwania, 

by zrozumieć, ile wzruszeń, podniet, ile radości i zadowolenia daje 

młodzieży jej teatr. Jakże wymowny jest ten głos wybitnego radziec

kiego krytyka teatralnego, który po jednym z przedstawień Sceny 
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Szkolnej powiedział: „Takiej publiczności nie widziałem w żadnym 

z teatrów w Europie". 

Entuzjazm, pasja młodzieży szkolnej do teatru jest szczera i głęboka, 

o czym również świadczy ankieta, którą przeprowadził prof. Dr St. Papee 

w ub. roku na temat: „Czy młodzież krakowska lubi teatr"? Zorgani

zowane przedstawienia szkolne, jak sami młodzi widzowie piszą -

„zapewniają pożyteczną i umiłowaną rozrywkę" , „doskonałego nau

czyciela", „wychowawcę", „świetną pomoc w nauce", „największą 

przyjemność " , „pasję życiową". 

Teatrom zawdzięcza młodzież „wiele wzruszeń", „bardzo dużo 

przeżyć", bo teatr pobudza jej wyobrażnię, pomaga w nauce, kształci 

intelekt, wyrabia smak artystyczny. Jedna z licznych entuzjastek tea

tru napisała nawet w ankiecie z emfazą: „Zycie bez teatru? Nie. Nigdy. 

To byłoby okropne". Warto nadmienić, że przedstawienia szkolne dają 

teatrom krakowskim 30% ogólnej frekwencji, w przyszłości z pewnością 

stałych, już dojrzałych teatralnie widzów. 
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JULIUSZ SŁOWACKI 

LILL A WENEDA 
TRAGEDIA W PIĘCIU AKTACH 

Lech . 

Gwinona, żona Lecha 

Lechon l 
Krak synowie Lecha 

Arfo n 

Derwid, król Wenedów . 

Lilla Weneda } 
Roza Weneda córki Derwida 

Polelum 

Lelum 

Sygon 

Gryf 

} . synowie Derwida . 

} Lechici 

Swięty Gwalbert 

Slaz, jego sługa . 
Harfiarze 

O.SO.•BY. 
I WIKTOR ZA TW ARSKI 

LUDWIKA CASTOR! 

STANISŁAW JĘDRZEJEWSKI 

• * • 
• • • 

ANDRZEJ KRUCZYŃSKI 

HALINA ZACZEK 

KATARZYNA MEYER 

MAREK WALCZEWSKI 

JERZY BĄCZEK 

JERZY SAGAN 

JANUSZ ZAKRZEŃSKI 

ROMAN ST ANKIEWICZ 

MARIAN CEBULSKI 
St. JĘDRZEJEWSKI, A. KLIMCZAK 

HARFIARZE, WODZOWIE WENEDZI, RYCERZE LECHICI 
uczn~owie Liceum im. Króla Jana Sobieskiego w Krakowie 

DZIEWICE - uczennice Technikum Gospodarczego w Krakowie 

Reżyseria 

MIECZYSŁAW GÓRKIEWICZ 

Muzyka 
ANTONI ŻULIŃSKI 

„ 

Scenografia 
URSZULA GOGULSKA 

Instrumentacja 
JÓZEF STOJKO 



Sufler 
BRONISŁAWA LENK-JANIKOWSKA 

Inspicjent 
ZOFIA JABUREK 

Kiie:rown.ik techniczny 

MIKOŁAJ GA WRIŁOW 

Kierownik Pracowni Scenotechnicznej 
ROMAN FENIUK 

Kierownicy pracowni 

Kr.awieckdej damskiej 

BRONISŁAWA KOREJBO 

Krawieckdej męskiej 

TADEUSZ STANKIEWICZ 

Perukarskiej 

MIECZYSŁA.W STĘPNIOWSKI 

Elektrotechnicznej 

EDWARD KSYK 

Brygadier sceny 

WŁODZIMIERZ KOPACZ 
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Eksperyment Sceny Szkolnej, która jest prawdziwym zbliżeniem 

szkoły i młodzieży do życia artystycznego, do teatru, wydaje się celo

wym i udanym, a dowodem tego jest nie tylko pozytywna ocena jej 

działalności przez przedstawicieli Ministerstwa Oświaty i Ministerstwa 

Kultury i Sztuki, ale i to, że za przykładem Krakowa poszła ostatnio 

Warszawa, gdzie w bieżącym roku zaczęto wystawianie dla młodzieży 

szkolnej przedstawień w ramach podobnej do naszej instytucji - Tea

tru Szkolnego. 

Sceną Szkolną jak i organizacją przedstawień teatralnych oraz 

imprez o charakterze artystycznym i rozrywkowym kieruje Szkolna 

Komisja Teatralna, w skład której wchodzą przedstawiciele Teatru 

im. J. Słowackiego, szkolnych władz oświatowych _i nauczycielstwa 

wszystkich typów szkół oraz krytycy teatralni i literaci. 

Komisja nawiązała bezpośredni kontakt i współdziałała z dyrekcjami 

wszystkich teatrów krakowskich, co przyczynia się nie tylko do wy

suwania i uzgadniania propozycji repertuarowych oraz ułatwia opi-

R o M A N 
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niowanie przedstawień pod względem dydaktyczno-wychowawczym, ale 

także pozwala na sprawniejsze rozprowadzenie biletów i organizowanie 

zamkniętych przedstawień dla młodzieży pod opieką nauczycieli. Do 

zadań Komisji należy także przygotowanie do programów teatralnych 

wstępów literackich objaśniających graną sztukę dramatyczną oraz pre

lekcji wygłaszanych przed każdym spektaklem. 

Łącznie z przedstawieniami ·sceny Szkolnej Komisja zorganizowała 

do tej pory w ciągu niespełna dwuletniej działalności 272 przedstawień 

dla około 200.000 widzów. 

Nowa premiera „Lilla Weneda" J. Słowackiego, którą Scena Szkolna 

obecnie przygotowała, dzięki odkrywczej interpretacji literackiej dzieła, 

o czym pisze prof. U. J. dr W. Kubacki i dzięki nowatorskiej kon

cepcji teatralnej zaipali z pewnością młodzież jeszcze bardziej do teatru, 

zachwyci poezją dramatyczną, nowością i świeżością artystyczną. Teatr, 

bardziej niż jakakolwiek sztuka, ukazuje bowiem w bogatym świecie 

wizji przez piękne słowo , akcję, grę aktorów, barwę, ruc1'?, sugestię 

KATARZYNA 

M E Y E R 
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mimiki i gestu, przez wszystkie środki artystyczne utworów scenicz

nych różnych epok, różnych twórców, rozmaitych stYlów, to co prze

szłe i to co współczesne w sposób właściwy filozoficznym, społeczno_ 

politycznym, moralnym i artystycznym koncepcjom generacji, która 

·szuka wciąż nowych rozwiązań własnych problemów. Przykładem może 

być właśnie „Lilla Weneda", dramat, w którym przeniesienie aktualnej 

tragedii narodu, klęski powstania listopadowego, w przeszłość przed

historyczną jest jednocześnie genialnym rzutem w przyszłość, a naszą 

teraźniejszość, którą obecne pokolenie niedawno przeżyło i przeżywa. 

Gdy teatr jest młody, najlepiej spełnia swoją funkcję społeczną, 

Teatr młody, żywy, zbliża do życia, pomaga w jego rozumowaniu, 

kształci nowoczesnego człowieka na miarę potrzeb czasu. Chcemy, aby 

taką rolę spelniała nasza Scena Szkolna, aby stary Kraków odmładzała. 

J E R Z Y 
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Prezydium Szkolnej Komisji Teatralnej 

1. Bronisław Dąbrowski - dyrektor i kierownik artystyczny Państw. 
Teatru im. J. Słowackiego 

2. Dr Dominik Gnoiński - Kurator Okręgu Szkolnego Krakowskiego 

.Komitet Wykonawczy 

1. Dr Józef Wroński - przewodniczący Komisji 

2. Mieczysław Górkiewicz - reżyser Sceny Szkolnej 

3. Mgr B<>gusław Pendzej - organizator 

4. Mgr Józef Kasprowicz - naczelnik Kuratorium 

5. Mgr Adam Soja - wizytator szkół zawodowych 

Członkowie Komisji 

1. Dr Henryk Augustyński - dyrektor II. Liceum Ogólnokształcącego 
im. Króla Jana Sobieskiego 

2. Bolesław Bielecki - naczelnik Działu Szkół Ogólnokształcących 

3. Franciszek Czajkowski - naczelnik Działu Szkół Zawodowych 

4. Prof. Marian Deszcz - kier. Woj. Ośrodka Metod. języka polskiego 

5. Dr Tadeusz Kudliński - redaktor 

6. Stanisław Kwiecień - kierownik Oddziału Szkół Podstawowych 

7. Mgr Teresa Lisicka - instruktor do spraw teatru przy Prez. Rady 
Narodowej w m. Krakowie, Wydział Kultury 

8. Tadeusz Majewski - dyrektor Technikum Łączności 

9. Mgr Iza Ostrowska - dyrektor Technikum Gospodarczego 

10. Dr Stefan Papee - prof. Wyższej Szkoły Teatralnej i Studium 
Nauczycielskiego 

11. Adam Piwowar - inspektor szkolny 

12. Józef Sadowski - naczelnik Oddziału Szkół Ogólnokształcących 

dla m. Krakowa 

13. Helena Skórska - kierownik szkoły podstawowej nr 10 

14. Dr Czesław Swięch - dyrektor I. Liceum dla Pracujących 

15. Włodzimierz Żytyński - dyrektor XI Liceum Ogólnokształcącego 
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REPERTUAR SCENY SZKOLNEJ 

Beaumarchais 
CYRULIK SEWILSKI 

Plaut 
ŻOŁNIERZ SAMOCHWAŁ 

Molier 
SZKOŁA ŻON 

Zabłocki 

FIRCYK W ZALOTACH 

Słowacki 

LILLA WENEDA 

W przygotowaniu: 

Żeromski 

UCIEKŁA Ml PRZEPIÓRECZKA 
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