XVIII Międzyszkolne Spotkania Teatralne
26 marca 2013 roku, w przeddzień Dnia Teatru, na Scenie Kameralnej Kieleckiego Centrum Kultury uczniowie ośmiu
kieleckich szkół ponadgimnazjalnych stoczyli zażarty bój na słowa, gesty i miny podczas XVIII Międzyszkolnych
Spotkań Teatralnych. W przeglądzie nie zabrakło również aktorów i muzyków z naszego liceum, którzy zawojowali
teatralne pole bitwy interpretacją trzeciego aktu Operetki Witolda Gombrowicza, będącej zawoalowanym, acz
poruszającym, wstrząsającym obrazem świata, w którym panuje nieokiełznany chaos.
Spektakl powstał w listopadzie podczas warsztatów pod nazwą „Podróż – kierunek: Teatr” odbywających się pod
patronatem Domu Kultury Zameczek we współpracy z aktorem Grzegorzem Artmanem.

Tym razem uczniowie pracowali pod okiem Pani Magdaleny Helis-Rzepki nad zmienionym scenariuszem
wprowadzanym w życie staraniem zmienionego składu aktorskiego. Odświeżony spektakl sprawiał wrażenie
niedopracowanego jeszcze na dwa dni przed przeglądem, lecz perfekcyjna znajomość roli, dopieszczenie kwestii
technicznych w każdym calu i wielokrotne „przelatywanie” całości w pogoni za doskonałością okazało się zbyteczne
już w chwili, gdy na scenie KCK rozbłysły światła, gdy rozległy się dźwięki gitar rezonujących w rytm uderzeń perkusji,
a ze ściśniętych gardeł aktorów wydobyły się gnane przyspieszonymi oddechami zgłoski Nie pojmuję… Bez sądu nie…
Zbrodnia gigantyczna... Zwykłymi stańcie się… Nagości święta śpij.
Poczynania uczniów naszej szkoły jury uhonorowało drugą nagrodą. Prawdziwą satysfakcją dla nas była jednak
świadomość, iż wspięliśmy się tego dnia na szczyty naszych możliwości, a nasze pasje, uczucia i drobne emocje
ulokowane w tej szczególnej sztuce wywarły silne wrażenie na publice, która wypełniła widownię Sceny Kameralnej
ponad limit.
Reasumując, udział w XVIII Międzyszkolnych Spotkaniach Teatralnych odnotowujemy jako sukces. Z najwyższym
zniecierpliwieniem czekamy na więcej wyzwań i kolejne okazje do uwolnienia pewnego rodzaju ulotnego piękna i
świetnej rozrywki, jaką bez wątpienia jest zabawa w teatr.
Marcel Opaliński
W przedstawieniu wystąpili:
Aktorzy:
Adam Łukawski kl.1a
Damian Duda kl.1b
Michał Kasprzycki kl.1b
Katarzyna Seligowska kl. 1b
Dominika Koziarczyk kl.1b
Eryk Pawłowski kl.1b
Klaudia Górska kl.1b
Joanna Warzecha kl.1d
Agnieszka Komorowicz kl.1d
Anna Żal kl.1d
Anna Machowska kl.1f
Maja Guca kl. 1f
Marcel Opaliński kl.2a
Maciej Opasiński ( gościnnie)
Karolina Sarek kl.2a
Michał Ślusarczyk kl.2b
Natalia Porzucek kl.2b
Rafał Gębski 2h
Katarzyna Wojcieszyńska kl.2h
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Joanna Dreczka kl.2g
Zespół muzyczny:
Marek Bilnicki kl.3h
Mikołaj Synowiec 3h
Filip Machowski kl.3h
Wiktor Kosterski-Spalski 3g
Techniczni:
1.Konrad Szmit 2h
2.Bartłomiej Durlej 2h
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