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Pisany >V lat ach 1831-18:34, jest „Pa n Tade
usz" nie tylko najpiękniejs zym utworem w li
teraturze pol~kicj, ale nadto jeszcze jednym 
z najznakomitszych w litera turze swiata. Dla 
Polaka jest niezapomnianą nigdy pieśnią o zie
mi ojczystej, jest żywym po dziś dzień doku
m entem n aszej przeszłości i tradycji narodowej. 
Działa jak jej „pamiętnik nad pamiętniki" albo 
„barwny, lity pas Polaka", albo jeszcze jak, 
„takty poloneza Ogińskiego ". Ma rację Przyboś, 
kiedy mówi, że „Pan Tadeusz - to polonez 
wyobraźni na·rodowej". Działa j ak polonez Cho
pina i to jego największa chwała. I miał rację 
Niemcewicz, kiedy pisa ł, że mickiewiczowskie 
~ rcyd zieło było, jest i pozostanie na zawsze „ko
chan iem c&łego narodu". 

Jednym z nowoczesnych uroków „Pana Tade
usza" jest jego prostota . Prostota kompozy
cji, prostota problema tyki, prostota języka. 

Zwlas zcza prcs to t a s !owa. Przecież w pros to cie 
mowy, tej wzięte j jakby z piosenek ludowych, 
tkwi ludowość t ego poematu. Dzięki niej arcy
dzieło to, mimo swej najwyższej klasy artys
tyczn ej, j est dostępne, zrozumiale i bardzo blis
kie dla mas ludowych. Sekret tej prostoty zwie
•rzyl chyba najlepiej s am poeta w słowach: 

„Ja rymów nie clolJieram. 
ja wierszy nie składam, 

Takem wszystko · napisat, 
jak tii do was gadam.„" 
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I dlatego w epilogu „Pana Tadeusza" miał 

prawo nie tylko pisać ale i głc;boko wierzy, że 
jego książki wcześniej czy później zbłądzą pod 
polskie strzechy. Dzier1 dzisiejszy realizuje w 
pełni marzenia poety. Wieś dzisiejsza nie tylko 
czyta Mickiewicza ale i mówi go. Znamiennym 
przykładem tego jest choćby tylko jego maso
wy udział w konkursach recytatorskich. 

Jeśli chodzi o zagadnienie scenicznego opra
cowania przeze mnie „Pana Tadeusza", w sto
sunku do trzech poprzednich wersji, obecna jest 
najpełniejsza. 

W koło dwugodzinnego przedstawienia stara 
się wpisać wszystkie najgłówniejsze elementy 
treści epopei. Uwzględnia więc zarówno różno
rodność: jej motywów (przyroda, wątki miłosne, 
spór o Kusego i Sokoła spór o zamek, hasła spo
łeczne, polityka i wojna), jak i rozmaitość jej 
pierwiastków (epika, liryka, dramat). Nowum 
obecnej inscenizacji polega na szerszym uwzglę
dnieniu pierwiastka humoru i pierwiastka ko
mediowego, tkwiących w dziele poety. 

.Już pod koniec ubiegłego stulecia zwrócono 
uwagę, że pisze się dużo o Mickiewiczu jako 
li·ryku i epiku, czy też narodowym, patriotycz
nym poecie, a zapomina o Mickiewiczu, naj
większym humoryście polskim, a zarazem jed
nym z największych humory s t 6 w w ogól
ności. Jeden ze współczesnych krytyków wyda
je rozprawy pod znamiennym tytułem: „Pan 
Tadeusz jako poemat humorystyczny" a inny: 
„O komedii w Panu Tadeuszu". 

Jeden z dzisiejszych poetów poetyzuje na te
mat zwłocistego odcienia humoru w tej szlachec
kiej historii, jakby cały był „skąpany w mio
dzie", a jeszcze inny pyta: „który z polonistów 
sporządził spis niezliczonych uśmiechów zawar
tych w wierszach Pana Tadeusza". 
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Nie mo;mąc już o tym, że nawet dfa zacho
dnioeuropejskich estetyków ta kategoria piękna, 
słoneczność w dziele Mickiewicza stanowiła 

przedmiot baczniejszej uwagi. Jeden z nich 
przecież pisał wprost: „kiedy czytamy Pana Ta
deusza, czujemy, źe przez serce nasze płynie 

jakiś szeroki i głęboki strumień radości życia, 

że przenika je jakiś naprawdę symfoniczny 
optymizm" (VolkcU). 

Przemyślenie epopei Mickiewiczowskiej pod 
tym kątem dało klucz, otwarło drogę i wyzna
czyło kierunek obecnej inscenizacji, dało jej za
sadniczy ustrój artystyczny i format: podykto
wało dominantę nastrojową dzisiejszego spek
taklu. Dlatego też podczas naszego przedstawie
nia przemówią ze sceny: wesołe i dowcipne po
wiedzenia, zabawne epizody, żartobliwe humo
reski, kapitalnie śmieszne figury. ich jakby Fre
drowskie, charakterystyczne zindywidualizowa
ne monologi i dialogi przemówi zarówno 
komizm sytuacji (matrymonialne perypetie Te
limeny), j2k komizm parodii (romantyczne na
stroje Hrabiego), czy też komizm groteski (he
roikomiczny epilog zjazdu w kurnikach i obo
rach). 

Dobrotliwym uśmiechem humo•rysty, dla któ
rego wszystkie dysonanse życia przechodzą zaw
sze w h:c•rmonię, objął poeta wszystkie postacie 
swojej wizji, \Vszystkie jej szczyty i niziny. 
Pogodą, promieniem i slo1'lccm przemówią wszy
stkie fragmenty poematu. „Radością oddychają, 
radością słuch poją" akordy o wolności i uwłasz
czeniu ludu wiejskiego, ec ha Kuźnicy Kołłąta
jowskie.i, pism demokratycznych Staszica i Kon
stytucji 3-go Maja, fragmenty koncertu nad 
koncertami, wreszcie karabelowy polonez w fi
nale inscenizacji. 

Humor w „Panu T adeuszu" jest nie tylko ka
tegorią estetyczną, ale ·również pewnego rodzaju 
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r;og'ą :lc m na świ a t, po l ee;ającym p r zede wszy 
stk im n a bez inte resowne j aprobacie rzeczy wis 
tości, która n as otacza, lub klórą artys t a przed
s tawia w utworze. 

Aprobat a bezinteresown a ... ni e wypływa z wia
ry, że przedstm.viany świat id zie za moją loęiką, 
lecz że kroczy on swoją \Vl c:s ną, jemu przyna
leżną i dlatego jedyną najs łu sznie j szą ". Taki 
humor „wynika z kj mądrośc i życiowej, która 
odczuwa TÓ'.'inowagc; zj ci wisk, która dlatego, żcm 
się wzniosła nad nie widzi ich harmonię" 

(Szwejkowski). Nie będziemy chyba dalecy od 
prawdy, jeśli powiemy, że taki humor w „Panu 
T ad euszu" j es t obok prostoty głównym pie r
wiastkiem, dzięki któremu k ażd a ws półczes

ność trwa wciąż pod urokiem tego arcydzieła. 

Dram a turgiczn a konstrukcja tekstu d zisie jsze
go przedst2.wienia jest zbudowana n a zasadzie 
gradacji . 

W częś ci pierwszej wejdą w grc; główne spra
wy prywatne występujących postaci, w części 

drugiej - sąsiedzkie, Sopliców i H or eszków. 
W części trzeci e j - polityczne, publiczne i spo
łeczne . 

Dialog i akcj ę dram atyczną, a ściślej kome
diową , b<;dą w inscenizacj i obecnej rep rezen to
wać dramatis persom:e: Sędzia, T adeusz, Zosia, 
Te limena i Hrabia . 

Epikc; dram atu powierzono narratorom i nar
rc~ torkcm (gawędzi arze , facecjoniści, fabuliści). 

Wreszcie liryk ę Inwokacji ciraz wiosny 1812 roku 
pozostawiono Poecie, który n adto opowiada o 
Napoleonie i Robaku, a w jednej sce ni e n awet 
mówi teks t Kwestarza zmieniai <1C wtedy in 

mom ent swoją rolę narratora na role; inscen i
zatora i aktor a. Na licencj ę tę pozwoliło n am 
nieodp arte przeświadczenie o n ajgłębszych, a u
tcbiograiicznych związkach poety z tą centr alną 
hc:J.cją er~ope i. 

4 

Na koniec jeszcze jedna uwaga: promienną 

wizję „kraju lat dziecinnych" podyktowała 

tęsknota za tym k'l.'ajem. 

„Pan T adeusz", choć bardzo szybko stał się 

niepodzielną własnością całego n arodu, ma jed
nak po d ziś dzień szczególne znaczenie dla wszy
stkich Polaków rozsianych poza granicami kra
ju, na różnych kontynentach, jes t częstokroć 

j edyną ksią żką, któr a podtrzymuje więź z kra
jem u starszego pokolenia i budzi uczucia pa
triotyczne u młodych. W arto o tym pamiętać 

w czasie, gdy prow&dzi się intensywną akcję 

polonijną i szuka skutecznych środków do na
wiązania jak najszerszych kontaktów z naszym 
wychodźstwem . 

Mieczysław Kotlarczyk 
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Nasze pięciolecie 

W n ::i walc uroczystośc i jubileuszowych, na tle 
dosto jnych r ocz nic d zies i ęciu stuleci n aszego 
m ias ta, niepozorne wydać s i ę może to nasze 

"skromn e pi ciolecie. Ale żarliwość twórcza 
i serdeczn e umiłowan i e sceny, które leżały u 
pod:; t aw po wstan ia n aszej placówki, a które 
pozwoli ły j j p rzetrwać n ajtrudniejsze okresy -
sk ł an i ają d o przypomnien ia t e j króciutkiej wo
bec innych historii. 

Otóż w 1957 r. władze kultur alne naszego 
mias ta, pod wpływem sugestii nauczyciels twa 
powierzy ły Pani Malwinie Szczepkowskiej, zna
nemu reżyserowi i działaczowi kultur alnemu, 
realizacje programu, który w sposób żywy i bez
pośredni st a nowiłby dope łnienie szkoln e j lektu
ry j ęzyka polskiego . 

P ani Szczepkowska wespół z grupą ludzi peł
nych zapału i samozaparci a, s tworzyli widowisko 
poetyckie o dużej sile wyra zu, j ak podkreślały 

recenzje. 

Eksperyment ten skłonił władze do kontynu
owania naszej dzi ałalności, pomyślanej poc ząt

kowo j ako impreza nie jako stała scena. 

Dalsze lata, to nieustanne zabiegi o zdobycie 
niezbędnych środków finansowych na dalsze 
prowadzenie naszego teatru, oraz o stałe pod
noszenie poziomu naszych przeds tawieri. Za
wdz ięczamy to Pani Malwinie Szczepkowskie j , 
jak ró·wnież reżyserię i opracowanie dram a tur
giczne wielu naszych programów. 

Za jej wielki wklad pracy i zapał przez 4 lata 
prowadzenia Studia, zespół nasz składa wyrazy 
głęboki ej wdzięczności. 
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Serdecznie dziękujemy też Pani Krys tynie 
K r zywil'l'. ówcze 11 cmu kierowniko wi Wytl zialu 
Kultury Ml1N w Gd~uisku, Z'-1 jej troskę o nas 

w owym 11;· 1 j c i c:żs zym, początkowym ok r s ic. 
W 1959 <roku te ~1tr nas z prz zedl pod admini

strn •ję gdański ego Towarzystwa Przyj <1ci(il 
Sztuki i można powiedzieć wrós ł już twardo 
swymi fundamentami w grun t Wybrzeża, choć 

nieraz jeszcze przyszło i pr;:yjdzie mu zmagać 
s it; z wieloma trudności a mi. 

Zwróciliśmy się do naszych 
wid-: ó. w z zapytaniem jak 
ocen1a1ą naszą pięciol~tniq 
działalność 
A oto fragmenty niektórych wypowied zi: 

„ ... Zgodn ie z tradycją każdemu jubilatowi 
należy się pewn a ocena. Możność oceny dzia 
ł alności T eatru R a psodyczn ego sprawiła n am 
dużą przyjemność, ponieważ tearr ten jest szcze
gólnie bliski młodemu widzowi. Spełnia on rolę 
propagatora sztuki i przyczynia się do lepszego 
zrozumienia, niekiedy pozbawionego życia pro
gramu szkolnego. 

Mimo, że w tym roku opuścimy już mury 
szkoły niejednokrotnie wspominać będziemy 

„Wojnę i pokój" , „Wierną Rzekę" czy „Pens j ę 

Pani Latter". 

Wojciech Bruss i Andrze j Trapp 
kl. XI V Licenm Ogóln. w Oliwie 
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„. „ W bieżącym r oku Teatr Rapsodyczny w e 
Wrzeszczu obchod zi 5-lecie swej pracy artys
tycznej. W okr esie ty m zd oby ł sobie liczne rze
s ze zwolenników, zwłaszcza wśród młodzieży 

szkolnej . Przeżyc i a artys tyczne doznawane pod
czas idowisk, s ą jednak pomniejszane wskutek 
n ieod powiednich waru nków lokalowych teatru, 
a zwłaszcza urząd zeni a wnętrz a , k tóre jest dość 
p rym itywne . Estetyka wnętrza s ali teatralnej 
wplywa w dużym stopniu na zad owolenie widza 
i na tym odcink u możnaby sobie życzyć zmiany 
na leps ze ." Anna Mi.śta 

kL X V Lic. Ogóln. 

„.„ Wybrzeże - okrąg kulturalny pretendu
jący do miana jednego z najwybitnie jszych w 
naszym kraju. Naocznym ot/razem stopnia kul
tury są zawsze i wszędzi e t eatry. 

TE-atr Rapsodyczny był n ieocenioną 

wprost pomocą dl a n as uczniów, któr zy w trak
ci r .... •· „,_awania li teratury z wielką radością po
dążaliśmy n a każdą nową premierę, aby wizu
alnie utrwalić sobie dz ieła naszych mistrzów. 
I oto utwory Słowackiego, Prusa, Mickiewicza 
i Konopnickiej przewijały się na deskach t eatru, 
pozostawiając niezapomniane wprost v.l!f ażenia ... 

W nim właśnie w naszym teatrze uczyliśmy 

się poznawać smak spektakli teatralnych. On 
ukształtował w nas zrozumienie sztuki i pobu
dzał do myślenia. Zapas kultury z jakim w ej
dziemy w życie, przedewszystkim zeń wynieśliś
my. W imieniu swoim \Vłasnym i s ądzę , że i w 
imieniu wszystkich uczniów życzę, aby Teatr 
Rapsodyczny egzystował w lepszych niż dotąd 

warunkach, aby spełniał w d alszym ciągu swą 

doniosłą rolę w podnoszeniu kultury i rozwija
niu artystycznego smaku młodzieży Gdańska". 
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B. Niemierycz , 
kl. XI I Lic. w Gdańsku 

„„. przecież On pomagał nam się u czy ć, zbli
żał do n as aut orów i ich utwory. WyTabiał w nas 
kulturę s łowa i przekonyw al nas do poezji, któ
['e j wła~c iwie młodz ież obecn a nie lu b i i nie 
r ozum ie. Odpowi ad a n ;; m też styl s amego te
a tru - oszczęd ność kos ti umów i d<ikoracji , po
zwalająca skoncentrować się widzowi na słowie 
padającym ze sceny. 

R epertuar teatru nie zawęża się j edyn ie do 
lek tur y, przed w akacjami wy stawiono „Znużony 
blues", k tóry wywołał wśród nas żywe dyskus je. 
Wszyscy k tórz • w idzieli to przedsta\vi enie, m ieli 
możność usłyszeć autentyczną poezj ę murzyń 

ską , t aniec no i jazz, k tóry tak pasj onu je mło 

dzież. 

Przyznaję, że t ak i r epertuar , może nie odpo
wiadać szcg;olt iem u ogółowi, słusznym jes t j ed 
nak aby ok. 400 tys ięczne T rójmi 2s to miało 

t e ~tr o repert uarze młodz i e i.owym" . 

W olosz yk Wiesława 

ki. XI Lic. I w Gdańsku 

„„. Każdor azowy pobyt na przeds t awieni ach 
tego teatru poszerz a ł coraz bardzie j n asze wia
domo~ci, a t !{że pogłębiał kulturę n aszego j ę 

zyka ojczystego. Przeds t awieni a zbliżyły n am 
poezję Mickiewicza , życiorys j ego utrwali ł n am 
się na zawsze. w pamięc i. Mieliśmy także moż

ność podzhviać piękno p rozy Bolesław a Prus a 
i Stefana Żer omskiego . Ptrzedsta\vien ie „Pe nsj i 
P an i L a tter" przybliżyło nam epokę em an cypa 
cj i ko b ie t i wszystkie problemy związ ane 

z t ą epoką . Dzięki a daptacj i „Wiernej R zeki" 
Żeromskiego , pozn ali śmy jak straszne s ą sku tk i 
wielowiekovvych ()- ~-·/ "-' .Ltlasowych. 

W raz z Marią Konopnicką odczuwali śmy głę

boką krzywdę p olskiego chłopa i robotnika. 
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Wiclk'm spotk ~ niem z wspólczcrnoś i:ią było 

przedstawienie „Znużony Blues" zrozumieliśmy, 
że uwielbiany 1xzez nas jazz jest tylko frag
m ·ntcm p·zcpiqkncj k ultury murzyńskiej". 

Reiter Elżbieta kl. XI 

„„. Wszyscy wiemy, że slowo mówione o wi •le 
l <itv ·ie.i trafia do człowieka, niż pis an '. Toteż 

S[)('Cjalt1 c brawa 11 ci kżą się 11<iS zt'mu Teatrowi 
Rapsodyczn emu za ,. Pensję Pani Latter" oraz 
„Wojnę i Pokój" . 

Jadwiga Pyko.cz 
klasa. X I Li.ceum Or;óln. 

„ ... Być t a trcm dla młodz ie ży nie j es t ł atwo 

Cda!lski Tea tr I1. <1 p~udyczny, tu 11ie tylko poł ą

czenie przyjem nego z pożytecznym, to tea tr , któ
ry bud zi osobiste wewnętrzne przeżyci a. Teatr 
ten uczy w sposób lekki, przyjemny i pożyt cz
ny. Długie życiorysy zmien ia na pełne uroku 
obrnzy . Czoscm otwiera oczy na nową ks i ążk(; . 

Chciał abym powied z ie ć-, że te a tr ten uczy bu
dzić uczuci a, łączy rrazcm z poezją i muzyką 

wizję. Mam tylko jeden zarzut teatr powi
nien zmienić swoje loeum, ale to już sprawa 
proz:· iczna„.". 

Krystyna Kierst 
kl. X I Lic. Or1óln. Gclu1dc 

„„. 7. przc·dsta vicniami Studia Rapsodyczn gn 
zetknęłam s i ę pi ę ć lat t emu będ ąc jc~zczc w 
7 kl<is ie. Muszę stwierdz i ć, że jeszcze dziś mogG 

odtworzyć w pamięci fragmenty przedstawieó, 
a widzi a łam ich wiele . .Jesteśmy wdzi(?,czni nie 
licznej grupie aktorów Studia Rapsodyczn ego, 
k tó ra n ic szczc;dz i trudu, aby ułatwić nam g lc;b
sze poznan ie i um ilo\~3[1j" :,te~·a tury pi ękne .i ". 

Jadwiga Ltlterek 
k. 1• XI lfl Lic. Ogóln. Gda1isk - Wt ze ?cz 
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A D A M 

PAN 
TRESC 

CZĘŚĆ I 

MICKIEWICZ 

TADEUSZ 

„Litwo, O jczyzno moja" . Powrót 7rnnic .?c1. 
S)Jotkanie się najpierwsze w pokoikll, clrw1i e 
zt s t ołu . Początek S)JOHl o Kllseoo i Solwl r1. 
Dalej w grzyby' Telimena w świątyni du
mania. „Sędziego spory z Telimeną" . Hrnbia 
1Jcjza:i:yst'a . Tacle11 o>a 1twar1i nwl.arskic ncid 
drzewa mi i. olilokarni. Il ralJieuu m!J~li o sz t11-

ce. Dzwon. Bilecik . 

CZĘŚĆ II 

Róg, Plony my.śtiwsk ie Telimen11 . Orrro<lni.c:::
ka wybiera się na wielk i. ~wiat i. stuclw na." k 
opiekzmki. Strzelcy wracają. Wielkie zacLzi
wienie Tadetts za. Spotkanie pot t órne w 
.~wiątyni dumania i zgoda ul.atwiona za po
średnictwem mrówek. Klótnia. Taclev.sz 
chcąc zręcznie wyplątać się wpada w u:iel
kie kłopoty. Nowa Dvdo. Ha jże net Soplicę' 

Uczta ' aja.zdowa.. 

CZĘŚC III 
l'z ut oka na ówczesny stcm polityczrz !} L itu.;y 
i Europy. nabak z panem Sęd z ią radzą o r ze
czy pzdJlicznej. Wróżby w iosenne. Wk ro cze 
nie wojsk . Umi 29i ulana z clziewc.zynq. Z r O.l
mów Gerwazego i Prota ego wnosić możnrt 

bliski koniec procesu. Zaczem gości.e zgro
madzClją się na biesiadę. Pr •edstau;ienie ico
dzom par narzeczo nych . „ Telimena ro ztac.zcL 
blaski swej 11rody". Ostatnia ucz tci staro

polska. P·ierwsz·y akt iLrzęclowy T ad usza 
przy ob ję ciu dziedz ictwa. Ko ncert nad k on 

certami. Polonez. 
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szewski, J er zy Rostkowski, Ryszard Witkowski, Robert Witkowski 

Dramaturgia i insceni22.cj a: 

MIECZYSŁAW KOT LARCZYK 

Reżyseria: Scenografia: 

HALINA DĄBROWSKA, EDWARD RAUCH MARIAN KOŁODZIEJ 

Muzyka: 

EDWARD RAUCH 



„ ... Sąd zę, że właśnie dlatego chętnie tu cho
dz imy, bo aktorzy zwracają s ię do nas bezpo
średnio , co wytwar za t aki młodzieżowy nastrój, 
bez „pompy" i galowego s troju ." 

Anna Kaczmarczyk 
Id . XI III Lic. Ogóln. 

„ ... Obecność na w szystkich sztukach wys ta
wionych w Teatrze Rapsody cznym stały si c; w 
11•1swj szk ol tra dycją . Teatr R a psodyczny, stwo
r zon y i prowadzony przez młodych aktorów, 
w szedł młodz ieży n a przeciw ze swą sztuką . 

Dla tego my młodzi odbiorcy tej sztuki, tak chc;t
ni c ogląd amy poszczególne pr zeds t awienia, tak 
żywo reaguj em y na widowni. Czujemy, że sztu
ka t a jes t g r a na tylko i wyłącznie dla nas i to 
doceniamy . 1a'l.· azie z ni e cierpliwością oczeku
jemy nastc;pn ej prem iery, która napewno przy
ni esi e n am moc przeżyć i wrażeó. 

Anna Wyroślak 
kl. X V L iceum Ogóln. 

,.. .. J e!' t m czc;s tym byw;-1lcem Studi a R a pso
dycznego, a mimo to ni e zd arzyło mi s ic; widziC'ć 
pus tych miejsc na j akimkolwiek przedstawieniu. 
Oprócz wrażeil a rtystycznych, wynosimy stam
tąd cały zasó b wiadomości przydatnych do na
uki o litera tur ze ojczystej. Utwory przerobion e 
na w idowisk a sce niczn e n abiera ły b arwy i ży 

cia dz i ęki czemu były przyswajane o w iele ł a 

twiej." 
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Maciej Sokół 
kl. XI Lic. Ogóln. 

Co dało w ciągu 5 lat pracy 
Studio Rapsodyczne 

nauczycielowi 
poloniście 

i młodzieży od lat 10 do 18? 

W roku lfł!i6 z inicj a tywy dr Wińs kiej, ówczes -
1w j ki erowniczki Ofrodka Metodycznego .i. pol
ski ego, obe cnie profesora PWSP odbyła sic; kon
ferencja przedstawicieli teat:ru nauczyci eli 
j. polski ego, domagaliśmy się wtedy stworzenia 
tea tru młodzieżowego, mającego pomóc szkole! 
w pozn aniu e.rcydzieł literatury i krzewienia 
kultury j ęzyka ojczystego. N asze pragnienia 
speln ilo Studio Rapsodyczne, młodzież n as zych 
~ 7k ó1 d;: i(;ki niemu mogła us łysz ć : Wyspiaó
skir·go, pisarzy Oświecen i a, Słowackieg o , Mic
kic \ icza, Żcrcmsk i cgo , BrcchtR, Tołstoj a, Ko
nopn icką. Tuwim a, Prusa - zetknąć sic; z naj
pi c;kn i ejsz ą n <Jszą i z 2 gr an iczną poezją i prozą. 

u wrz Enia br. odbyła s ię kon fe rencja nauczy 
cieli j. polski ego woj. gdailskiego, na której oma
wi a li ~ my zagadnienie unowocześnienia metod 
nauczan ia . \V oce n ie pracy Studia R ci psodyczne-

o kolcżunka z Tczewa powied z i a ł a : , Przyjazd 
~t ,_;dia d o Tczewa witany j es t z r ad o cią, s ~b 

na bita. a ż braknie miejsc. Fi zycy, chemicy, bio
logo \•; ic mają pracown ie, przyrządy, mikroskopy, 
my poloniści m amy teatr, a przede wszystkim 
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.St ud io Rapsodyczne, które do nas docier a, a przy 
n iskiej cenie biletów umożliwia całej młodzieży 
korzystanie z tej rozrywki i jakże cennej po
mocy naukowej". Wszyscy poloniści orzco!-di, że 

Studio Rapsodyczne wiele pomaga nauczycielo
wi w pracy . Nie zas tąpi go ani radio, ani kino, 
ani naw et t elewizja, bo nie dają bezpośredniego 
kontaktu z widzem. 

Stanowi cenną pomoc dla pracy szkoły. 

Obchodząc wraz z zespołem Studia piątą rocz
nicę is t nienia, życzę , by artyści nie musieli bo
rykać się wciąż z trudnościami finansowymi, by 
znaleźli pełne uznanie i pomoc w Wydziale Kul
tury W.R.N., by wreszcie stworzono im wairunki 
w których rr.ogliby dawać swoje przedstawie
nia w otoczeniu bardziej niż dotychczas este
tycznym. Młodzież chce mieć swój teatr, ale 
teatr, który dałby im możność prawdziwie este
tycznego przeżycia tego, co artyści przygoto
wali. 

Studio Rapsodyczne w ychowuje młodego wi
dz a, przyszłego odbiorcę wszystkich dóbr kul
turalnych, m usi mieć więc do tego odpowiednie 
warunk i. Spraw a k'rzewieni a uczuć ludzkich -
przyszłych obywa teli Polski Ludowej jest spra 
wą ważną, godn ą bacznej uwagi całego społe

czeństwa i wszystkich n as zych władz. 

mgr Helena Pękalska 

nauczycielka j. pol.skiego 

I Liceum Ogóln. w Sop ocie 

Przewodnicząca. Ha.dy Artystyczne; 

Stud ia Rapsoducznego 

O Teatrze Rapsodycznym nauczyciel polonista 
może mówić i pisać tylko w najgorętszych sło
wach. Jest to placówka b ardzo potrzebna wspó ł 

czesnej szkole. Wszystko tu jest piękne: program, 
młodzieńczy zapał zespołu, jego poświęcenie, 

ciepły, serdeczny i życzliwy stosunek do mło
dzieży i jej wychowawców. Przykładem i zna
miennym wyrazem tego stosunku, obok innych 
zawsze bardzo żywych form bezpośredniego kon
taktu ze szko'ą, jest afisz poświęcony naszym 
maturzystom v.' maju tego roku, następującej 

treści: 

Naszym drogim widzom, toczącym „zacli:te 

boje" o zdobycie świadectwa dojrzałości życzy

my Zwycii:stwa! Jesteśmy sercem z Wami! nie 

zapominajcie o nas jak bi:dziecie „w cywilu"! 

Zespół Gdańskiego Studia Rapsodycznego. 

Wychodząc wzruszeni z każdego przedstawie
nia w naszym teatrze z prawdziwym podziwem 
myślimy o jego zespole, a także o tym, ile cu
dów stworzyłby ten pełen młodzieńczego zapału 
zespół w innych warunkach lokalowych. Dzięki 
oddanemu szkole zespołowi aktorskiemu Gdań
skiego Teatru Rapsodycznego rodzice i szkoła 

zyskują ogromną pomoc w humanistycznym wy
chowaniu młodzieży". 

Halina Mierzwińska 

nauczycielka języka polskiego 

I Lic. Ogóln. Gda'fisk 

17 



„T eatr Rapsodyczny u nas na Wybrz iu sµel
ni .:i bard ~o p ż. ·teczną i piękną rol~ . D zlsi •jsw 
s1.ko L.l ma u .~romlll! trud110ś l'i w rca lizowa 11iu 
programu z j ęzyka polskiego. Pomocą w tym 
jest Tea tr Rapsodyczny. P·rzez przygotowywa
ni e prog n1 mów poświęconych poe tom czy p is <t
rzom jak np . niezapomniany poranek z okazji 
śmierci Marii Konopnickie j. 

W te j formie Teatr Rapsodyczny razem z na
uczycielami uczy poezj i, uczy j ej zrozumienia 
i odczucia. Wychowuje uczuci a artystyczne, wy
chowuje przyszłego odbiorcę sztuk teatralnych. 
Szkoła cie rpi na pewne BCofanie w stosunku do 
rozwoju techniki - chciałoby się powiedzieć, że 

Tea tr Rapsodyczny to zacofanie niweluje, skra
ca długą jeszcze d>rogę szkoły do współczesnoś
ci, bo wprowadza do szkoły nowoczes ne środki 
uczenia literatury". 
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mgr. Henryka Gor.zelciiiczyk 

nanc.zycielka języka polskieqo 

Lic. Ogóln. w Gclaiisku 

Kiedy rozpoczęliśmy naszą 
działalność pisano o nas: 

DZIENNIK BAL TYCKI 

In a uguracj a gd ańskiego studia r apsodyczn e
go, „jakby rozbił a się bania z poezją" . Z kame
ralnej skromnej sceny powi a ło prawdziwą, urze
kającą poezją, której tak spragnione jes t spo
łeczeństwo Wybrzeża. Sł o w o - n a jczulszy b a 
rometr ludzkich w z;ruszer'l, zaklęty w kształt sce
niczny i twórczy ges t święciło n a leżny mu 
tryumf. 

Młodzież szkoln a trójmias t a znajdzie ' spek
taklach Studia Rapsodycznego znakomitą po
moc w rozumieniu ducha epoki. którą kszta łto
wał ge nius z Stanisława Wyspiańskiego. 

Julia Zi eqe nhir te 

7 DNI 

„ ... Tea tr powitany został entuzjastycznie przez 
mieszkańców Wybrzeża, . szczególnie przez stu
diującą młodzież i przez n auczycieli polonistów. 
Naszym Rodakom z szerokiego świata, którzy 
obecnie przybywają drogą morską w odwiedziny 
do kraju i któirzy zatrzymują się dzień lub dwa 
na Wybrzeżu - gorąco polecamy odwiedzenie 
Gdańskiego Studia Rapsodycznego ... " 

(m) 
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W związku z naszą ostatnią premierą pisano 

o nas m. inn. 

I. K. P. maj 1962 r. 

,„„ Ostatnim przedstawieniem Studia, które 
oglądaliśmy, to inscenizacja poezji murzyńskiej 
zat. „Znużony Blues". O walorach pozn awczych 
i wychowawczych tego spektaklu nie trzeba na
w e t wspominać. Mówi ono samo z a siebie . .Jed
no jest ważne, że dzic;ki niemu młodzież poznała 
narodziny Bluesu. „Znużony Blues" to jeszcze 
jedno wielkie osiągnięcie Gdai1skicgo Studia 

Rapsodycznego. 

WIECZÓR WYBRZEŻA 

30 maja 1962 r. 

(Seh) 

„„. Gdy znalazł em się po raz pierwszy na 
spektaklu (a wybrałem nie premierowy, ale 
przeciętny, na którym salę wypełniała młodzież 
szkolna) moglem z ir adością przekonać się, że to 
co najcennie jJsze w bluesie jako zjawisku mu
zycznym lub poetyckim - jego nastrój, został 
wydobyty w całym jego uroku . .Jest to nastrój 
smutku, który nie stanowi jednak rezygn acji 
z walki, ale jest jej zapowiedzią. 

Ciekawe widowisko, a w dodatku sięgające do 
zawsze świeżego warsztatu rapsodycznego". 

(sier) 
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W kor1cu maja br. ogłosiliśmy wyniki kon
k ursu na recenzje; rozpisanego wśród młodzie ży 

s:::.kól województwa Gd 2 ńskiego. 

Nag·rody przyznano: 
uczniom Technikum Budowlanego 

n agroda 300 zł - Zygmunt Soj ecki 
II 200 zł H e nryk Laskowski 

III 100 zł - Zbigniew Słomió s ki 

wyróżnienie: Zenon Ulman 

W tym samym czasie teatr nasz wspólnie 
z Kuratorium zorganizował konkurs szkolnych 
zespołów teatralnych, a oto wyniki konkursu: 

Pierwsze miejsce zdobyło: 

Technikum Ekonomiczne w Gdyni wyst:i
wi:ijąc , Dzikie Łabędzic" wg b a jki Anderse
n a w rcżysC'rii Piotra Gruszki. 

Brugie miejsce: 

Technikum Handlowe w Sopocie Z'1 kome
di ę Molie ra „Pocieszn e wykwintnisie" w r c 
;.ysc r:i .Janiny Żurowej. 

O b i t e konk u r sy utwie rdziły na s w prze ko
na niu, że j es t to na jle psza form a zacie śniania 

kontaktu z nas zym widze m i dlatego w tym roku 
równ i e ż int e resow a ć n as cędzi e praca szkolnych 
kó łe k teatralnych. 

Powtórzymy również konkurs na recenzji;, 
dldcgo: 

Uwaga! Zbierajcie programy, 
róbcie sobie notatki, uzupel
nia,icic wiadomości o a u torze. 
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Ko~tiumy wyJ·ona la : 

SABINA OSTROWSKA 

7.ESPÓł. TECHN I CZNY 

Oświetlenie: 

EDWARD WALTER 

Garderobiana : 

MIECZYSŁAW A SZCZĘSNA 

Przedstawienie prowadzi : 

EWA NAZAREWICZ 
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