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TEATR PANTOPLAST jest jedynym 

teatrem w naszym mieście który istnieje 

nieprzerwanie od 32 lat. Założony w 

roku szkolnym 1987/1988 w Szkole 

Podstawowej nr 18 w Dąbrowie 

Górniczej.. Pierwsze spektakle 

reżyserowała pani Maria Lorek, a ja 

zajmowałam się oprawą plastyczną, 

kostiumami, scenografią.            

Obecnie działa w Młodzieżowym 

Ośrodku Pracy Twórczej w Dąbrowie 

Górniczej Prowadzony jest przez moją 

osobę i pana Artura Fredyka.                                 

 
ZAPISKI O TEATRZE.                

DOROTA ZYGMUNT, ARTUR FREDYK „Nasz 

teatr”                                         

DOROTA ZYGMUNT  „Najważniejsze 

wydarzenia artystyczne”     

                  
RECENZJE, WYWIADY, OPOWIADANIA.  
HANIA PASZYN „ Moje pierwsze role” 

LENA WIŚNIEWSKA „ Zaczęło się tak”         
 

DLA AKTORÓW I NIE TYLKO.         
DOROTA ZYGMUNT „ Ćwiczenia dykcyjne 

i oddechowe ”. 
                               
KALENDARIUM.            
DOROTA ZYGMUNT, ARTUR FREDYK  

„Realizacje teatru”                  

„Spektakle w  przygotowaniu” 

 

ŚMIECH ZA KULISAMI                                             
POLA BARTOSIEWICZ „ Pierwsza próba”                                           

 

TEATR PANTOPLAST jest teatrem 

eksperymentalnym, całkowicie 

autorskim. Szuka w swoich 

przedstawieniach własnego języka, 

wykorzystując elementy pantomimy, 

improwizacji, teatru cienia i lalek. Od 

kilku lat pojawia się w niektórych 

realizacjach teatru łączenie ruchu z 

eksperymentami video i audio. 

Pantoplast stale jest obecny na 

przeglądach i festiwalach teatralnych.                      

                             Dorota Zygmunt                                        

 

 



Mimo wszystko zaczynamy! 

  

ZAPISKI O TEATRZE  

----------------------------------------------          

                    „Nasze przemyślenia” 

                                                                                                                          ARTUR FREDYK 

  Nasz Teatr – bo chyba już mogę tak mówić po ponad 15 latach współpracy z panią Dorotą Zygmunt 
jest  „inny”. Jednorazowy, trudny do zaszufladkowania. Te nasze wspólne zmagania, przede wszystkim z 
pomysłami na spektakl, z trudnościami administracyjnymi, rzadko a raczej sporadycznie z rodzicami 
naszych aktorów a najmniej z samymi aktorami, przynoszą jednak poczucie zadowolenia i jakiegoś sukcesu 
na naszą własną miarę.  
 To jedyny teatr, w którym mogę eksperymentować. Mogę powiedzieć - nie wiem.  Sprawdźmy to 
na scenie. To jedyny teatr, w którym wszystkie wizje i pomysły są wysłuchane, nawet te szalone. Oczywiście 
różnie bywa z realizacją, ale nikt nie ma poczucia wstydu, że wpadł na kosmiczny pomysł. To uspokaja i 
poszerza horyzonty. To jedyny teatr, który nadal się rozwija i dąży realizacyjnie do czegoś nowego. To 
jedyny teatr, w którym każdy, szczególnie zagubiony taki „inny” znajdzie swoje miejsce. To jedyny teatr nie 
dziecięcy i nie młodzieżowy, tylko prawdziwy dorosły teatr, w którym tylko aktorami są dzieci i młodzież 
potrafi wystawić tak różnorodny repertuar: spektakl baletowy, kryminalny, dramatyczny, pantomimiczno-
ruchowy i całkiem wizyjno-abstrakcyjno-odjechany. 
  A ja, no cóż …? Mam przyjemność być jednym z trybików tego 30 letniego przedsięwzięcia. 
 
                                                                                                                                                    
            



                                                                                                                 DOROTA ZYGMUNT 
                                                                                                                                                                  
 Mam takie wrażenie, że cały czas robię jeden spektakl. Prawie maniakalnie powtarzam te same 
postacie: mima, lalki, wędrowniczka, królewnę, klauna. Do tego wędrówka, która jest rzeczywistością 
najbardziej ludzką, na którą składają się stany emocjonalne: miłość, nienawiść, poczucie samotności, 
wykluczenia, wiary i odpowiedzialności. W naszym teatrze zawsze, niezależnie czy gramy z tekstem czy bez 
słowa, czy nawet bez scenariusza fabularnego, zachowujemy człowieka, zdarzenie, czas, przestrzeń, wizję 
sceniczną. A jako sprzężenie zwrotne: scena - widownia. 
 
NAJWAŻNIEJSZY CZŁOWIEK 
 Postacie występujące w teatrze oraz ich sytuacje w jakich się znajdują, służą do przekazania 
pewnych ogólnych myśli oscylujących wokół problemów ludzkiego życia. Szczególnie ważne jest to w 
sztuce, gdzie grają dzieci, że często są obarczane przez dorosłych ich kłopotami. Samotne, w ciągłej 
gotowości, muszą być zawsze „przygotowane”. Człowiek „istnienie poszczególne” i on „człowiek 
uniwersalny” zawsze jest w centrum akcji. Dostaje czasem rekwizyt, maskę, jakieś atrapy, dźwięk. Ale to 
ON reprezentuje ludzi, ich doznania i doświadczenia. 
 
SPEKTAKL 
 Najczęściej posługuję się myśleniem malarza. Ekspresja spektaklu to sekwencja obrazów, 
poruszonych w pewnym momencie, kiedy już wszystko lub wszyscy są na scenie. Staram się by obrazy – 
zdarzenia miały oczywistą wymowę, ale daleką od wszelkiej dosłowności. Układ obrazów punktowany jest 
światłem. Wygaszanie światła ma znaczenie kompozycyjne: otwiera akcję, rozcina na mniejsze obrazki. 
Światło modeluje przestrzeń, tworzy tło i tonację emocjonalną. Jednym z elementów budowania spektaklu 
jest konflikt, zwarcie się dwóch przeciwstawnych elementów: cisza - narastanie dźwięków, światło – 
ciemność, łagodność - agresja, dobro – zło. 
 
PLASTYKA 
 Obrazowanie teatralne pojmuję jako integrację elementów światła, barwy, dźwięku i przestrzeni. 
Lubię przepych wizualny i czasem przesadzam, nie mówiąc o ilości pracy jaką potem muszę wykonać. 
Angażuję w spektakl dźwięk, kolor, bogactwo kostiumów, niezliczone rekwizyty, maski. Rekwizyty które 
dostaje aktor do ręki często mają znaczenie symboliczne np. walizka noszona przez Wędrowniczka była 
jego bagażem doświadczeń życiowych, kapelusz zmienia człowieka, parasol ma moc czarodziejską. 
 
SCENA – WIDOWNIA 
 Kiedy po raz któryś jeden z dorosłych widzów w rozmowie ze mną, wijąc się w dywagacjach na 
temat oglądanego spektaklu stwierdził, że: to takie awangardowe, nie za bardzo wie o co chodziło. 
Odpowiedziałam, że gramy dla inteligentnych i dzieci. Bo dzieci ze zrozumieniem nigdy nie mają problemu, 
nawet brak dosłowności powoduje pobudzanie ich wyobraźni. Po spektaklu  opowiadają więcej niż my sami 
chcieliśmy powiedzieć. Nasi młodzi aktorzy grają przede wszystkim dla rówieśników, więc musimy się 
naprawdę starać, bo dzieci reagują spontanicznie i jeśli coś jest nudne to klapa jest widoczna i bolesna. 
 
 

 
 
 
 
 

 



„Najważniejsze wydarzenia teatralne” 

         WYBRANE bardzo subiektywnie PRZEZ  PANIĄ DOROTĘ ZYGMUNT  

 
PAŻDZIERNIK 1987 - ogród Marii Lorek na 
Łęknicach, ciepło, kolorowo, jesienne liście. 
Pierwsze spotkanie grupy. Są Maria i Darek Lorek, 
Dorota Zygmunt, Michał Zygmunt, Sylwia Kubisa     
i jeszcze ktoś. Rozmowy o teatrze: jaki będzie, co 
będziemy grać - najwięcej mówi Darek Lorek. 
 

LUTY 1988 - po długich rozmowach decydujemy 
się na nazwę zespołu „PANTO-PLAST” - 
połączenie dwóch dziedzin sztuki: plastyki i 
pantomimy. A tak wygląda do dzisiaj nasze logo. 
Ozdabiana maska teatralna w zależności od 
głównego bohatera spektaklu. Przedstawiamy: 
królewna, błazen, dama. 
 

 

 
 
 
 
 
 
SPEKTAKL „RĘCE” marzec 1988 Mierzęcice 
reżyseria Maria Lorek, oprawa plastyczna Dorota 
Zygmunt. Pierwszy występ teatru na festiwalu 
rejonowym - otrzymujmy wyróżnienie 
pierwszego stopnia „S” Spektakl „RĘCE”- był 
efektem cyklicznych zajęć dotyczących symboliki 
barwy i gestu rąk, a także próbą integracji 
dziedzin sztuki teatru, plastyki, literatury. 
Scenariusz powstał na bazie tekstów, które 
napisali aktorzy teatru na zajęciach. 
Najpiękniejsze wiersze napisała Agnieszka 
Parkitna. Jest to historia grupy uczniów, młodych 
plastyków, którzy otrzymują zadanie 
namalowania tematu - „Ręce i barwa”. Na scenie, 
na oczach widzów zaczynają powstawać rysunki, 
obrazy, rzeźby. Jeden z aktorów nie ma  pomysłu. 
Pomogą mu muzy, które opowiadają o symbolice  
układu rąk i o barwach, które mają różne 
znaczenia.  

 
„BIESIADA RYCERSKA” 
CZERWIEC 1988   OGRODZIENIEC,  ruiny zamku. 
BIESIADA RYCERSKA miała charakter zdarzenia 
artystycznego, na którym realizowaliśmy 
działania          
Plastyczne muzyczne i teatralne. W trakcie 
całodniowego happeningu na dziedzińcu zamku 
zagrał dla nas koncert skrzypek Henryk 
Gembalski. Plener malarski oraz działania 
plastyczne przygotowujące scenografię do 
wieczornego spektaklu (dwumetrowe sztandary z 
tkanin)  poprowadził plastyk Adama Plackowski,  
 Zdarzenie teatralne miało charakter biesiady, 
uczty na zamku. Były trubadurskie opowieści, 
rycerskie wspomnienia, rozmowy z duchami i 
zjawami. Brali w niej udział: aktorzy teatru 
PANTOPLAST, skrzypek Henryk Gembalski, 
plastyk Adam Packowski, aktorzy związani z 
teatrem 12a, grupa przyjaciół z Polskiego 
Stowarzyszenia    Edukacji Plastycznej z Katowic: 
Maria Żurawska - pedagog, Cezary Chmiel - 
plastyk. 
 
„RAPSOD ŻAŁOBNY” 
MAJ 1989 - festiwale teatralne: Będzin- Teatr 
Dzieci Zagłębia, Katowice - Miejski Dom Kultury 
PANTOPLAST gra najbardziej wtedy 
kontrowersyjny spektakl „Rapsod Żałobny” - 
mając na uwadze oceniające nas jury. Oprócz 
różnych technicznych uwag (świece na scenie)  
zarzutem było, że taki poważny temat, młodzież 
nie  rozumie tekstów, nie dostosowany do wieku 
itp. a młodzież grająca spektakl chodziła do klasy 
ósmej i w programie nauczania języka polskiego 
przerabiała Białoszewskiego. Najciekawsze, że 
spektakl najbardziej krytykowany zdobył dla 
zespołu najwięcej prestiżowych nagród. 
 
Wydarzenie teatralne „MUR SŁOŃCA I KSIĘŻYCA 
Wiosna 1991  Szkoła Podstawowa Nr 18 
Reżyseria Maria Lorek, plastyka Dorota Zygmunt 
Inspiracją do powstania spektaklu było 
malarstwo J. Miro. Grają małe dzieci, nie mają 
tekstu, muzyka jest narratorem.  Po raz pierwszy 
w spektaklu na równo z aktorem współgra film. 
Teatr po wielu latach wróci do łączenia projekcji 
filmowej ze spektaklem teatralnym.  



CZERWIEC 1991 odchodzi od nas pani Maria 
Lorek, obejmuje stanowisko dyrektora szkoły w 
Katowicach, niestety z bólem serca musimy to 
odnotować . 
 
LUTY 1992  Szkoła Podstawowa Nr18 
Zajęcia     muzyczno- ruchowe   i   pantomimę w 
naszym teatrze prowadzi Wojciech Cecherz. 
Obraz sceniczny „ BAL” w reżyserii Doroty 
Zygmunt a choreografii Wojciecha Cecherza. 
Teatr po raz pierwszy gra pantomimę. Jest to 
ciepła w klimacie opowieść, o dziewczynce,  która 
dostała wśród wielu prezentów lalkę szmaciankę 
i bardzo źle ją potraktowała. Została  
odpowiednio ukarana przez zabawki na balu. 
Temat niewłaściwego traktowania „innych” 
będzie poruszany  maniakalnie przez reżysera 
teatru w wielu spektaklach. 
 
KWIECIEŃ 1993 festiwale teatralne:  Pałac 
Młodzieży w Katowicach, Miejskie Centrum 
Kultury w Mysłowicach 
Teatr zaprezentował publiczności spektakl 
pantomimy „DZIEWCZYNKA NA STRYCHU” w 
reżyserii Doroty Zygmunt i choreografii 
Wojciecha Cecherza. Bohaterką opowieści jest 
dziewczynka, która na strychu szuka małego  
misia. Poetyka snu, wizja  plastyczna połączona z 
muzyką stworzyła niezwykły bajkowy klimat, 
który będzie towarzyszył aktorom przez wiele 
innych spektakli. Spektakl zdobył główną nagrodę 
w Centrum Kultury w Mysłowicach będzie odtąd 
naszym ulubionym festiwalem oraz I miejsce na 
Wojewódzkim Przeglądzie w Pałacu Młodzieży w 
Katowicach. 
 
Znowu z bólem serca reżyser musi odnotować 
odejście, tym razem Wojtka Cecherza. 
Gratulujemy!!! - dostał się na studia aktorskie. 
 
MAJ 1996  Wojewódzki Festiwal Amatorskich 
Teatrów Dziecięcych w Mysłowicach. Na 
festiwalu prezentujemy obraz sceniczny: 
„ŚWIAT TAJEMNIC OSOBISTYCH” 
Po raz pierwszy wprowadziłam do spektaklu duże 
maski zakładane na głowy, co nie powodowało 
zachwytu u aktorów, ponieważ utrudniało 
swobodny ruch na scenie. Wprowadziłam też 
olbrzymią kukłę. Były to dwa smoki poruszane 
przez osiem osób. Nauczenie animatorów 
płynnego falującego ruchu stworów wymagało 
cierpliwości, której brakowało aktorom i 

reżyserowi. Po raz pierwszy pojawia się teatr 
cieni. Na zawieszonych     tkaninach     pojawiały     
się olbrzymie barwne cienie, które zapraszały 
bohaterów do świata tajemnic osobistych. 
 

 
 
 
KWIECIEŃ 1997 Pałac Młodzieży w Katowicach. 
Aktorzy teatru w nagrodę za wyróżnienie w 
festiwalu biorą udział w pantomimicznych 
warsztatach teatralnych prowadzonych przez 
Johna Langa z Anglii. John pokazał, jak 
wykorzystywać i rozwijać wyobraźnię i jak 
przełamać blokadę naturalnej spontaniczności 
gestowi ruchu ciała. Pomogło to stworzyć później 
pantomimiczne obrazy sceniczne w spektaklach: 
„Dziecko, bajki i głupota”, „Zaczarowany obraz”. 
 
MAJ 1998 miejsce - Młodzieżowy Ośrodek Pracy 
Twórczej. 
Obchody 10-lecia TEATRU „PANTOPLAST”. 
Był  spektakl „Zapomniany teatr”, gratulacje, 
życzenia, wzruszenia. Przyjechali dawni aktorzy. 
Może jeszcze parę lat……… będziemy 
…….działać?????? 
 
„MEDYTACJE O MELODII RZECZY”  w  reżyserii 
Doroty Zygmunt i oprawie muzycznej Dariusza 
Szwedy                  
KWIECIEŃ 2002 premiera MOPT 
Teatr powrócił do poezji, buduje spektakl na 
fragmentach tekstów Rilkego. Tłem spektaklu 
było olbrzymie, zawieszone wysoko drzewo 
wykonanego z tkanin (błękitny tiul połączony z 
dziwnie czerwonym aksamitem). Grupa muz i 
poeta (zmęczony bólem tworzenia) prowadzą    
medytacje o samotności, wyobcowaniu, o 
określonych prawach i obowiązkach, gdzie 
najważniejsze, nie być zbędnym. Aktorzy ubrani 
jak postacie w obrazach Wojtkiewicza tworzyły 
osobliwy obraz. Muzyka Preisnera zaaranżowana 
przez pana Darka Szwedę podkreśla niesamowity 
klimat. 



CZERWIEC 2002  warsztaty artystyczne : polsko - 
węgierskie w Szczawnicy. Wspólne wieczory przy 
ognisku, zajęcia plastyczne, taneczne, tworzone 
na miejscu i w tej chwili, bo mamy pomysł. Nie 
przeszkadza nam wcale brak znajomości języka 
węgierskiego. Jest jak w przysłowiu …..Polak 
Węgier dwa bratanki… 
Poznajemy pana Artura Fredyka 
 
KWIECIEŃ 2004 
Pracuje z nami pan Artur Fredyk - hura, hura!!! 
Powstaje ulubiony spektakl reżysera, 
„Ogrodnicy”. Zaczyna się sceną dwojga ludzi, 
cichych, dostojnych jak w obrazach Milleta. Dla 
kontrastu ptaszydła - scena dynamiczna, pełna 
uczuć o różnych barwach i walce o przetrwanie. 
Spektakl  kończymy sceną strachów – jak ze snu, 
gdzie niemożliwe staje się prawdą. Spektakl 
bardzo taneczny, dynamiczny i barwny – 
zdobywał potem prestiżowe nagrody. Mój 
ulubiony!!! 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
KWIECIEŃ 2005 
Realizujemy spektakl „Wędrowniczek”. Spektakl 
grany przekonywująco, lekko, mimo trudnej do 
przekazania treści. Dla reżysera podsumowanie 
trudnych przemyśleń. Spektakl kończymy 
wysłaniem listu do wędrowniczków jakimi 
jesteśmy wszyscy. Zieloną walizkę: kalejdoskop 
zdarzeń , uprzedzeń, doświadczeń , frustracji, 
kompleksów dźwigamy do dzisiaj. Zielona walizka 
zagra główna rolę w spektaklu jubileuszowym. 
 

 
 
 
 
Marzec 2008 „ KOCURKI” namówieni przez pana 
Artura, realizujemy spektakl muzyczny 
zainspirowaną największą legendą w historii 
musicalów „Koty” produkcji Andrew Loda 
Webbera. Przedstawiamy własną historię kotów 
zamieszkałych w starej kamienicy na ul. Dobrej 
nr. 13. Koty w zabawny sposób ukazują różne 
charaktery i przeżycia w kocim świecie, które są 
bardzo podobne do zachowań ludzkich. Spektakl  
mądry, piękny przeznaczony dla widzów w 
każdym wieku. Grany był wielokrotnie przez 
różne grupy wiekowe. Ulubiony przez młodzież. 
 
CZERWIEC 2008  Pałac Kultury Zagłębia 
„NASZE URODZINY” spektakl jubileuszowy w 
którym wędrujemy z WĘDROWNICZKIEM i jego 
zielona walizką. Niesie w niej nasze radości, 
smutki, sukcesy, porażki, dobroć, szacunek, 
pamięć o tym co było piękne. Później w MOPT 
tort urodzinowy, spotkanie byłych aktorów, 
fotografie, filmy, wspomnienia 
 
GRUDZIEŃ 2008 jedziemy do Studenki w 
Czechach ze spektaklem „KOCURKI”. Wspólny 
występ z młodzieżą ze Szkoły Muzycznej, 
zwiedzanie okolic i przyjaźń z panem Zdenkiem. 
Wrócimy do Studenki jeszcze 2010 r i 2017. 
 
30 kwiecień  2009 – wygrywamy Festiwal 
Twórczości Europejskiej – „Euroscola Strasburg” . 
Przygotowaliśmy etiudę „Kochaj mnie Europo” 
przedstawiając zaślubiny Polski i Europy, 
oczywiście symbolicznie. Jury doceniło walory 
artystyczne, kreatywność performerów, 
pomysłowość w ujęciu tematu, stopień trudności. 
Nawet chodziliśmy na szczudłach. We wrześniu 
w nagrodę pojechaliśmy do Strasburga i 
Brukseli. Było super!!! 



MARZEC 2010 - realizujemy obraz sceniczny 
„NIEBEZPIECZNE FASCYNACJE” składający się z 
etiud ułożonych przez młodzież. Bardzo 
pouczająca historia o przekraczaniu granic 
bezpieczeństwa. Dobrze zrobiony spektakl, 
cieszył się uznaniem widzów, ale nie doceniali go 
jurorzy na festiwalach. Wprowadzamy do 
spektaklu multimedia. 
 
CZERWIEC 2012 „TAJEMNICZY OGRÓD” 
Spektakl zrealizowany na podstawie powieści 
Frances H. Burnett. Widzowie poznali niezwykłą 
przyjaźń, zobaczyli stary tajemniczy ogród, w 
którym leczy się miłością  i śmiechem. W 
scenografii wykorzystano prace dzieci z pracowni 
plastycznej prezentowane rzutnikiem. Było 
kolorowo i wzruszająco. 
 
2013 „TAJEMNICA” pierwszy nasz kryminał, 
bardzo udany. Historia chłopaka, który zostaje 
wciągnięty w świat groźny, bardzo niebezpieczny. 
Pomaga mu w świecie TAJEMNICY jego 
dziewczyna i detektyw Trimbl. Chłopak 
uratowany, ale traci miłość. Kolorowe maski, 
dużo srebra, folii w czerni i błękicie daje to 
niesamowite plastyczne obrazy. 
 
MARZEC 2014  „ OPERA ZA TRZY UŚMIECHY” 
Przedstawiamy spektakl, w którym nasi najmłodsi 
aktorzy przebierają się w artystów z różnych 
dziedzin i uważają się za WIELKICH ARTYSTÓW, 
ponieważ każdy ma talent. Wesoło opowiedziana 
historia jak dramatyczne przypadki na scenie 
potrafią zmienić życie bardzo pozytywnie. 
Spektakl z przesłaniem, że nie zawsze potknięcia 
w życiu muszą się źle zakończyć. Spektakl bardzo 
dobrze zagrany przez aktorów. 
 
 
 

 
 
 
 
 
GRUDZIEŃ 2015 „DZIADEK DO ORZECHÓW” 
Inspiracją oczywiście Czajkowski. Powstaje 
spektakl bez scenariusza fabularnego, w którym 
za pomocą naturalnego ruchu dzieci opowiadamy 
historię wieczoru wigilijnego z dziećmi, dziadkiem 
do orzechów, myszami oraz egzotycznymi 
przygodami w scenie chińskiej, hiszpańskiej i 
hinduskiej. Spektakl grany przez najmłodszą 
grupę. 
 
„GALERIA NIESKOŃCZONEJ WYOBRAŹNI”  
Grany w 2017 roku przez młodzież, składa się z 
etiud związanych postaciami, przestrzenią i 
klimatem oglądanych obrazów. Łączy etiudy 
historia dziewczyny, chłopaka i tajemniczego 
mima. W tych spektaklach inspirujemy się 
obrazami malarzy XX wieku. Postacie 
namalowane przez malarzy wychodzą na scenę i 
opowiadają swoje historie. 
 
 

  

 

 

 

 

 

 



RECENZJE, WYWIADY , OPOWIADANIA 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

„Moje pierwsze role” 

                                                                                                                           HANIA PASZYN 
Fajnie, że możemy coś napisać. Już bardzo tęsknię za sceną, panią Dorotą i panem Arturem. 

To zaczynamy: 
Moja przygoda z aktorstwem zaczęła się już w przedszkolu. Dziwnym trafem moja pierwsza rola to 
ŚNIEŻYNKA, zagrana w przedszkolu, a później na scenie w teatrze PANTOPLAST. W jednym i drugim 
przypadku był to głównie taniec w pięknym koronkowym (zrobionym z firanki) kostiumie. 
W przedszkolu byłam ŚNIEŻYNKĄ w „Jasełkach” przedstawianych przez rodziców w 2012 roku (miałam 
wtedy cztery lata). Jasełka spowodowały, że utworzono koło teatralne.  Z tego okresu najbardziej 
pamiętam rolę małpeczki z bajki „ Małpka w kąpieli”.  Pamiętam, że miałam długi ogon przypięty na gumce 
do ręki, żebym nie zaplątała się i nie wyłożyła na scenie. 
Moja rola w PANTOPLAŚCIE to śnieżynka w spektaklu: „Dziadek do orzechów” grana w grudniu 2015 roku. 

 
 
                                                                                                                    LENA WIŚNIEWSKA 
 

 

                                 „Zaczęło się tak” 

 
Moja przygoda z graniem w teatrze tak na poważnie, zaczęła się dwa lata temu. 
Wcześniej były przedszkolne teatrzyki, występy w szkole. Może to też było na poważnie? Mama zawsze 
płakała… 
 
Dwa lata temu byłam w III klasie. Nasza wychowawczyni, Pani Hania, prowadziła kółko teatralne i wpadła na 
pomysł, żebyśmy zrobili przedstawienie pod tytułem “Czerwony Kapturek na czacie”. Przedstawienie 
opowiadało historię Czerwonego Kapturka, który poznał w Internecie wilka, podającego się za księcia. 
Scenariusz był bardzo ciekawy i długi… 
Pani Hania przygotowała obsadę. Nie zgadniecie, jaką rolę dostałam! Czerwonego Kapturka! 
W szkole przedstawienie się bardzo podobało, ale byłoby to tylko kolejne przedstawienie szkolne, gdyby nie 
fakt, że pani ze świetlicy zgłosiła nas do Przeglądu Teatrzyków Świetlicowych. 
Gdy nadszedł dzień Przeglądu byliśmy bardzo podekscytowani, jechaliśmy busem, ale dla nas to była 
limuzyna, jak w Hollywood. 
 
Przed występem wszyscy się stresowaliśmy, nigdy nie graliśmy na deskach prawdziwego teatru. 
Przedstawienie się udało. Zajęliśmy II miejsce, a ja dostałam nagrodę dla najlepszej aktorki. Do dziś w 
szkolnej gablocie stoi nasz puchar! 
Ja zamarzyłam, żeby zostać prawdziwą aktorką i stać na tej scenie jeszcze nie jeden raz… Może co tydzień...? 
Pantoplast.  Znów się udało, jestem aktorką najlepszego teatru na świecie! 
W każdy czwartek staję się kimś innym, chrabąszczem, dziewczynką, potworkowym marszałkiem z Czarnej 
dziury, a nawet królewną! 
Nie wiem, jakie role napisze dla mnie jeszcze Pani Dorota i nie wiem, co wymyśli Pan Artur. Ale wiem, że 
teatr to niesamowite miejsce, a aktorstwo to moje marzenie. 

 

 

 



DLA AKTORÓW I NIE TYLKO. 

----------------------------------------------------- 

                                                                                                                 DOROTA ZYGMUNT 
Ćwiczenia  dla chętnych, znudzonych siedzeniem w domu, stęsknionych 

za  teatrem. 

Jeśli chcecie zostać aktorką, aktorem to skorzystajcie z ćwiczeń. 

Na początek ćwiczenia oddechowe. Nauczą Was jak dowolnie regulować oddechem, dzięki czemu 

swobodnie wykonacie długie frazy tekstu na scenie.  

Ćwiczenia zmierzające do opanowania techniki oddechu przeponowego i przeponowo – żebrowego. 

1.Ćwiczenie na uczenie się oddychania przeponą. 

Kładziemy się na wznak i rozluźniamy się. Lewą dłoń kładziemy na mostku nad klatką piersiową, prawą 
kładziemy na brzuchu. Wykonujemy głęboki wdech ustami bardzo wolno i spokojnie. Kletka piersiowa nie 

powinna się podnosić, powietrze wpuszczamy tylko do przepony. Podnosi się brzuch. Przy wydechu, 

prawą dłonią przyciskamy lekko brzuch i „wyciskamy” powietrze. 
Wydychamy i wdychamy powietrze wyłącznie przeponą 4-8 razy tak długo, aż stwierdzimy, że 

uświadomiliśmy sobie zasady oddechu  przeponowego. 

2. Ćwiczenie na uczenie się oddychania przeponą i żebrami             

tzw. oddech przeponowo – żebrowy. 

Zaczynamy podobnie jak w poprzednim ćwiczeniu. Bierzemy ustami głęboki wdech, napełniamy przeponę 

(podnosi się brzuch) powietrzem i zatrzymujemy. Następnie dobieramy jeszcze więcej powietrza po to, 

żeby (oprócz przepony)  starać się tym powietrzem spowodować rozszerzenie się żeber. 
Powietrze wdychamy i wydychamy bardzo wolno. Ćwiczenie wykonujemy 4-8 razy, tak długo aż 

przekonamy się, że potrafimy oddychać przeponą i żebrami. 

3. Ćwiczenia wiążące wydech z wygłaszaniem liczb lub tekstu. 

Wykonujemy głęboki wdech i wydychamy licząc  od 1 do np. 20. itd. ……. 

Wykonujemy duży wdech  i staramy się na jednym wydechu powiedzieć tekst np. NA PODWÓRKU 
SIEDZI WRONA. Jedna wrona bez ogona, druga wrona bez ogona, trzecia wrona bez ogona itd. 

 

A teraz DYKCJA: 

1.Serie – serio 

W tempie wolnym ćwiczymy kolejno wyrazy w trzech tempach: wolnym, umiarkowanym i szybkim. 

Najpierw struktura a -u -a -u -a u/  a – u  -a -u -a -u / a -u - a -u -a -u 

Kadź – kuć               kraj – kuj                     klacz – klucz                   wrak – wróg                       ślaz – śluz 
brat – brud               sama – suma                tara – tura                        rafa – rufa                          pasta – pusta    

lalka – lulka             kalka – kulka              płaczę – płuczę                paszcza – puszcza              karta – kurta 

a-o -a -o -a -u / a -o -a – o – a -o/ a -o – a – o-  a – o 
sak -sok                   kat – kot                     tan – ton                            Jan – jon                              klan – klon   

Krak – krok             bank – bąk                  grad – grot                        para – pora                bractwa – bractwo 

Rabat – robot          stara – stora                 kapłan – kapłon                sala - -sola                    pagoda - pogoda    

2 Wprawki – głupawki 

Czytamy powoli zwiększając tempo: 
Gapa kapę ma w łapie, z kapy gapy coś kapie. 

Raz żabka z Rabki dostała sapki, bo zamiast butków w deszcz  nosiła klapki. 

Trzmiel na trzosie w trzcinie siedzi, z trzmiela śmieją się sąsiedzi.    

Król królowi tarantulę włożył pod koszulę. 
Kruk przy kruku tkwi na bruku 

.Chryzolitowa chryzantema na polichromowanej ścianie. 

 



KALENDARIUM 

----------------------------------------------------- 

REALIZACJE TEATRU „PANTOPLAST” w roku szkolnym 2019/2020 

                     premiera listopad 2019 młodzież 

przedstawia thriller „ TAJEMNICA” część I 

Na komisariat dociera wiadomość o zaginięciu dwóch sióstr. Prowadzący 

śledztwo policjanci wiedzą , że należy go prowadzić dyskretnie, bo to delikatna 

sprawa. Detektyw Adam zwany w kręgach komisariatu Sherlockiem postanawia 

sam rozwikłać zagadkę. Dociera do Departamentu Tajemnic Osobistych. 

     Scenariusz, reżyseria, oprawa plastyczna             DOROTA ZYGMUNT 

     Choreografia, kultura słowa, nagranie filmowe     ARTUR FREDYK 

     Montaż muzyczny                                            PIOTR ZAJDEK 

 

premiera listopad 2019 dzieci 

przedstawia „ KRÓLESTWO NIEFRASOBLIWEGO ŻARTU” 

Jest to historia dziewczynek przypadkowo uwikłanych w losy Królestwa 

Niefrasobliwego Żartu. Dlaczego wybraliśmy to właśnie królestwo? Wszyscy 

lubimy śmiech i żart, ale czasem przekraczamy granicę. Śmiech zamieniamy w 

wyśmiewanie, żartowanie z KOGOŚ. To przestaje być śmieszne. W czasie 

tworzenia spektaklu inspirowaliśmy się twórczością malarzy XX wieku w 

szczególności Picassem. Jego zdeformowane portrety pozwoliły nam wyrazić 

ludzkie charaktery. Ponieważ Picasso wielokrotnie nawiązywał do twórczości 

Velasqueza to i u nas piękne damy znalazły swoje miejsce. Wszystkich widzów  

wprowadzamy do  GALERII NIESKOŃCZONEJ WYOBAŹNI. 

         Scenariusz, reżyseria, oprawa plastyczna  DOROTA ZYGMUNT 

         Choreografia, kultura słowa                        ARTUR FREDYK 

         Montaż muzyczny                                       PIOTR ZAJDEK 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Maj 2020 – wydanie pierwszego numeru gazety „PANTOPLAST” 

Hura! Hura! Hura! 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MAJ 2020 – ogłoszenie konkursu plastycznego                             

na „Pokolorowanie plakatu teatralnego” mopt@wp.pl                                                 

20 CZERWIEC – rozstrzygnięcie konkursu plastycznego 

mailto:mopt@wp.pl


ŚMIECH ZA KULISAMI 

„TEATR PANTOPLAST - PIERWSZA PRÓBA”                                   

autorką komiksu jest Pola Bartosiewicz 

 

 

 

 

 

Czekamy na recenzje, opowiadania, wywiady, zapiski, humor 

na temat teatru, wspomnienia, rysunki i pytania. 

Redakcja gazety. 


