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Wszystko zaczęło się od t ego, że z polową drugiego roku przez jeden semestr 

postanowiliśmy pracować nad r6żnymi scenami z Wesela . C h cie li śmy spr6bować, 

jak sobie z t ym poradzimy. Coraz bardziej żałowal iśmy opuszczonych scen i r61, 

-z kt6rymi mog libyśmy się zmierzyć. Dobiera liśmy więc nowe, ale było nas mało. 

Wobec t ego niekt 6rzy musiel i zagrać po kilka postaci i t a szansa, żeby spr6bować 

wielu moż l iwości wc iągała nas. Poczuli śmy, że mamy okazję na dodatkową za bawę 

w teatr. I t ak powstała cząstka "Wesela". W warunkach szkolnych, w normalnej sali 

nie zmieśc iły si ę osoby z zaświat6w, jest t o więc "Wesele" bez nich. (Prawie bez 

nich, bo zrobiliśmy małą niespodzia n kę, zostawili śmy jedną taką posta ć. ) Pot em 

posta nowiliśmy, że na czwartym roku spr6bujemy jeszcze trochę t o poszerzyć, ale 

z tą samą gru pą. z t ymi samymi l udźmi , żeby został nasz podstawowy pomysł . 

(Niestet y dwie osoby nie mogły już brać w t ym udziału, bo są zaangażowa ne gdzie 

indziej . Dwie odeszły, ale dobraliśmy nowe.) Oczyw iśc i e, zdajemy sobie sprawę, że 

w teatrze nie mog li byśmy robić "Wesela" w t aki spos6b - tłumaczy nas tytuł t ego 

przedst awienia. Ale myś l ę, że na użytek szkoły jest tu coś dobrego -

spontaniczność, radość, potrzeba sprawdzenia, j ak r6że zadania stają przed 

akt orem. No i nade wszyst ko wiersz - rozmawiać wierszem, cieszyć s i ę nim, bawić. 

Dz ięk i nieust annej zmien ności r61, ko niecznośc i c iąg łeg o przebierania się, rośnie 

t empo, powstaje coś w rodzaj u gonitwy, galopu „. I ten rytm, t o rozbawienie chyba 

dobrze wpisały się w rytm sa mego dramatu Wyspia ńskieg o. 

Nie chcemy udawać, że jest t u ja k i ś nadzwyczajny zamysł . Pokazujemy po prostu 

coś, co wyn i knę/o z naszej pracy i wydawało się nam na tyle i nteresujące , żeby do 

t ego wr6c ić i zrobić to już na scen ie jako przedstawienie dyplomowe. Bo przec i eż 

tylko w szkole można pr6bować tak się . bawić. I to ost at ni moment, kiedy j est to 
j eszcze możl iwe. 

Maja Komorowska 
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