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

Gazeta o teatrze „PANTOPLAST”  nr 3, to wydanie specjalne –świąteczne.. Stąd 

inny klimat, kolor i mimo wszystko dużo  nadziei  na powrót do normalnych 

zajęć teatralnych, występów, warsztatów . Z różnych powodów znowu piszemy 

zdalnie, co utrudnia redaktorom złożenie gazety w całość. Pokonywanie trudności 

to pozytywna sprawa, tak przynajmniej staram się myśleć. Marzy nam się z panem 

Arturem stół redakcyjny, wspólne dyskusje, pomysły, spieranie się, jak gazeta ma 

wyglądać.  

Ponieważ za chwilę Nowy Rok, to nadzieja na „lepsze”.                                           

Życzymy WSZYSTKIM CZYTELNIKOM zdrowia, spełnienia marzeń nawet 

najbardziej szalonych, wspaniałych pomysłów  i możliwość ich realizacji, 

dobrych oddanych przyjaciół, dużo wesołych dni. Naszym młodym aktorom 

pomyślności  w szkole, a w naszym teatrze wymarzonych ról. 

Dorota Zygmunt i Artur Fredyk 
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  SWIĘTA TUŻ TUŻ.   

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

W ten świąteczny czas, 

tak niewiele dzieli nas, 

zdrowie, spokój i zgoda, 

w codzienności niech sił doda. 

Tym niewielkim gestem, 

chcę Ci powiedzieć,  

że tuż obok jestem.  

 uśmiechem i mocą serdeczności, 

chcę Ci podarować  

w tą wyjątkową noc wiele radości. 

 

  Pozdrawiam Hania Paszyn 

 

 

 

 
 

HANIA PASZYN -  wycinanka 

 

 

 

 

Przepis na ŚWIĘTA.                     

Weź: Pół miarki ciekawości,     

Kwartę pogody ducha,                    

Dziesięć centymetrów uśmiechu,       

        Nie zapomnij zadzwonić do 

KAŻDEGO SAMOTNEGO I SMUTNEGO. 

 

Kilogram życzliwości,               

Miłości ze dwie garści,                

Cały zapas wiary,                     

Nadziei – ile się zmieści,           

Haust spokoju.                          

 

Pomieszaj to w sobie,              

Podziel się z bliskimi 

 Może starczy dla obcych. 

ŻYCZY                                          

ŚWIĄTECZNIE  I NOWOROCZNIE               

Dorota Zygmunt i Artur Fredyk 

                       

 
 

Dorota Zygmunt- wydzieranka   

ze starej kartki świąteczne
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ZAPISKI O NASZYM TEATRZE                                                                                         

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

                                                                                                                                 DOROTA ZYGMUNT 

    „Grudniowe spektakle” 

We wrześniu, zaproponowaliśmy dzieciom i młodzieży, że przygotujemy  na grudzień „DZIADKA DO 
ORZECHÓW”.   Mieliśmy z panem Arturem obiekcje, że może niekoniecznie  nasi aktorzy będą 
zadowoleni: ponieważ będą grali  razem - na scenie duzi i mali, że bez tekstu -  bo przecież im więcej  
mówimy to ważniejsza rola, a na  dodatek -  to balet. Pierwsze zdanie, które pan Artur powiedział na 
początku zajęć, my baletu nie wystawimy, tylko zagramy DZIADKA w formie teatru ruchu.  Propozycja 
została przyjęta, więc z przytupem zabraliśmy się do pracy: było oglądanie  fragmentów baletu, 
pierwsze próby, „przymiarki” do ról. Pani Dorota wyciągała stare kostiumy, szukała tkanin do szycia  
nowych kreacji, zrobiła projekt wielkiej kukły smoka. Radość nasza trwała  krótko, ponieważ sytuacje 
zmusiły nas do rezygnacji  z realizacji spektaklu. Zostały wobec tego wspomnienia o grudniowych 
spektaklach.  

1996 rok. Wydarzenie teatralne „SPOKOJNEGO 
DNIA POWSZECHNEGO RACZ NAM DAĆ PANIE” 
Nagroda za scenariusz w Przeglądzie Zespołów 
Szopkowych.                                                                          

Ludzie z ulicy Dobrej spieszą się z prezentami na 
Wigilię. Szykują smakołyki, ustawiają wspólny stół, 
zostawiają tradycyjnie puste miejsce dla obcego.  
Wszyscy się cieszą.  Kiedy pojawiają się obcy udają, 
że ICH nie widzą - bo przecież można KOGOŚ nie 
zauważyć.  Wspólnie uczestniczą w Szopce 
Wigilijnej, gdzie ANIOŁ karze  w pokucie odmówić 
im „Litanię do ludzi” J. Tuwima.  Dopiero teraz 
zauważają grzech niewidzenia drugiego człowieka.  

 

1999 rok. Spektakl „ZA WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW 
ŚWIATA”                                                                                                           
III miejsce na Przeglądzie Zespołów Szopkowych.                                                                                 

Na scenie ludzie składają sobie życzenia. Wchodzą 
kolędnicy z szopką i śpiewają kolędy. Wśród ludzi 
jest mała dziewczynka, która sprzedaje zapałki   
(fragmenty „DZIEWCZYNKI Z ZAPAŁKAMI”). Nikt nie 
zauważa dziecka. Kolędnicy i   ludzie   schodzą ze 
sceny, siadają wśród publiczności. Na scenie 
dziewczynka usypia, słychać dźwięk dzwonów. 
Pojawiają się białe i czarne anioły które opowiadają 
historię Heroda, diabła i Betlejem. Między aniołami 
toczą się słowne utarczki - kto lepszy. Z publiczności 
wychodzą ludzie i z gazety odczytują wiadomości 
dobre i złe. Nie ma wygranych, tyle samo dobra i zła 
na świecie. Do śpiącego na scenie dziecka podchodzi 
kobieta, budzi je, ubiera i z nim podchodzi do 
białych aniołów. Ten mały uczynek decyduje o 
zwycięstwie dobra. 
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2007rok. Spektakl „DUŻE PREZENTY” – I miejsce w 
eliminacjach rejonowych Wojewódzkiego Przeglądu 
Szkolnych Zespołów Artystycznych. W spektaklu 
wykorzystujemy elementy pantomimy i nagranie 
filmowe.                                                                                          
Inspiracją do powstania spektaklu był oglądany 
przez aktorów balet „DZIADEK DO ORZECHÓW” 
grany przez Teatr Tańca Bejarta. Nasze 
przedstawienie było wywiedzione z poetyki snu i 
marzeń. Składało           się z metaforycznych obrazów 
teatralnych. Aktorom towarzyszyła  muzyka 
Czajkowskiego, Rodriga, Berlioza, Jarra. Był to 
autoironiczny obraz miłości do „królewny”.    
Główna postać to  PIERROT, który wśród tłumu 
spieszącego się z zakupami świątecznymi, zauważa 
dziewczynę. Kiedy chce wręczyć jej czerwoną różę, 
dziewczyna znika.  Smutny siedzi na ławce. Pojawia 
się Los (w formie nagrania filmowego)  który będzie 
mu towarzyszyć w poszukiwaniach dziewczyny.         
Z wielkich pudeł, prezentów ustawionych na scenie 
wybiera dla dziewczyny: koronę – bo przecież 
będzie jego królewną i kostkę do gry – wyznaczającą 
ilość i kierunek kroków które musi zrobić. Podobnie 
jak w „DZIADKU…” widzimy naszych bohaterów w 
scenie francuskiej, hiszpańskiej, hinduskiej, 
rosyjskiej. Pierrot, zniechęcony poszukiwaniami 
wraca na ławeczkę i ze złością wyrzuca kostkę. Łapie 
ją przechodząca dziewczyna. Pierrot podchodzi do 
niej, rozmawia, podaje czerwoną różę. Czy ONI będą 
razem? Los podpowiada nam, kiedy dwoje ludzi 
może być razem ……Muszą sobie pokazać glejty, 
które w ukryciu noszą i które zawierają myśl i 
pieczęć tego samego księcia….. 

 

2009rok Obraz sceniczny „DZIEWCZYNKI”                           
I miejsce w Rejonowym Przeglądzie Szkolnych 
Zespołów Artystycznych.                                                

Na scenie ogromne  okno, przez które widzimy 
dziewczynkę Monię w otoczeniu pudełek, z których 
wyciąga piękne lalki i kolorowe pajace. Obok 
przechodzi mała zziębnięta Kornelia. Zauroczona 
patrzy na prezenty Moni. Monia krzyczy na 
dziewczynkę i gasi światło. Do smutnej Korneli 
podchodzi magik Fidelis i stara się ją rozśmieszyć. 
Gubi przy tym srebrne patyczki, które dziewczynka 
podnosi.  Ich dźwięk powoduje, że  ten   wieczór 
będzie magiczny. Kornelia otrzymuje piękną suknię. 
Budzą się lalki i pajace od Moni, zapraszają Kornelię  
do tańca. Nagle  pojawią się myszki i dziadek do 
orzechów. Kiedy zaczyna być niebezpiecznie, 
wpadają śnieżynki i dmuchając mrozem przeganiają 
bajkowe postacie.  O poranku widzimy Kornelię z 
Fidelisem, który przechodzącym mieszkańcom 
miasteczka oznajmia, że Kornelia jest jego 
przybraną córką. A Monia dostaje reprymendę za 
swoje zachowanie.                                             

 

2009, 2014rok „SCROOGE”. Adaptacja „Opowieści 
Wigilijnej” którą możemy oglądać co roku  w 
telewizji. Nasz bohater Scrooge jest przeniesiony w 
teraźniejsze czasy. Przeżycia nocy Wigilijnej ze 
zjawami i wspomnieniami odmienią jego 
zachowanie.  Pozostawiamy tylko pytanie, czy ta 
zmiana jest spowodowana strachem, czy 
przekonaniem, że należy dzielić się dobrem z 
innymi.                                                              
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2015, 2016 rok „DZIDEK DO ORZECHÓW” 
wyróżnienie w Śląskich Konfrontacjach Teatrów 
Tańca, Ruchu i Pantomimy.                                                                                         

W wieczór Wigilijny do domu pana Radcy 
przychodzą goście, między nimi  ojciec chrzestny 
Klary, pan Droselmajer. Przynosi tajemniczy prezent 
i zabawia gości magicznymi sztuczkami. W nocy 
Klara wraca do pustego pokoju, żeby spojrzeć 
jeszcze raz na dziwny prezent, jakim jest Dziadek do 
orzechów. Nagle zjawiają się myszki  i ich król 
Myszerej. Dziadek przywołuje ołowiane żołnierzyki   
i razem walczą z Myszerejem i myszami. Kiedy 
Dziadek i Myszorej padają zmęczeni, przybywa 
Droselmajer i zamienia Dziadka w królewicza. I za 
sprawą czarów Klara I Królewicz udają się w podróż 
do Hiszpanii, Francji, Indii i Chin. Spektakl kończymy 
w pustym pokoju, gdzie budzi się Klara z Dziadkiem 
do orzechów. Czy to był tylko sen?  

 

           

Spektakl  „PREZENTY” 2006, 2017 rok                                                     

2006 rok - Gran Prix na Konfrontacjach Amatorskich 
Zespołów Dziecięcych.                                                  

PREZENTY duże, małe, sympatyczne, oczekiwane, 
niespodziewane, zjawiskowe, odlotowe – kochamy 
je.  A które są najdroższe?                                 

Dziewczynka dostaje prezent, który jej się nie 
podoba, więc go wyrzuca. Prezentem jest mała  
CZAROWNICA, która ze złości zamienia  
dziewczynkę w ŚNIEŻYNKĘ. Czarownica ma załatwić 
różne sprawy i zabiera Śnieżynkę ze sobą. Śnieżynka 
dowiaduje się,  że prezentem może być czyjaś 
odwaga - która nas ratuje, że dobre uczynki robią z 
nas pięknych i że szata nie zdobi człowieka.                     
A najpiękniejszym prezentem jest NASZ DOM.   
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WYWIADY                                                                                                                               

------------------------------------------------------           
                                                                                                       HELENKA KUŚPIEL z mamą ANNĄ.  

 

WYWIAD Z AKTOREM KAROLEM KUBASIEWICZEM 

Jakie jest Twoje ulubione danie wigilijne i jakie jest nieulubione?        
1. Od lat niezmiennie moją ulubioną potrawą na święta są pierogi z kapustą i grzybami. Mój tata jest 
mistrzem w przygotowywaniu farszu na pierogi. Kocha też zbierać grzyby, wiec pierogów z grzybami u nas 
nigdy nie brakuje :) ale muszę przyznać, ze nie jest to proste pytanie, bo karpia i zupę grzybowa, którą jemy 
na święta również bardzo lubię i zawsze nie mogę się doczekać jak zostaną podane do stołu. Łatwiej mi 
odpowiedzieć na pytanie, czego nie lubię. Nigdy nie byłem fanem makówek. 
Jaka jest Twoja ulubiona książka dla dzieci / ulubiona bajka? 
2. Jeżeli chodzi o moją ulubiona książkę dla dzieci  będą to chyba „Dzieci z Bullerbyn”. Była to moja pierwsza 
książka, która przeczytałem z taką ogromną ciekawością. I do dzisiaj mam w pamięci świat, który wtedy w 
mojej wyobraźni stworzyła ta książka. Na drugim miejscu będą chyba historie „Ani z Zielonego Wzgórza”. 
Niedawno miałem okazje powrócić do tych opowieści, tym razem nie przez książkę, ale wspaniały serial, 
który o niej powstał.  
Jaka jest Twoja ulubiona ozdoba na choinkę?  
3. Pamiętam, że mieliśmy w domu taką ogromna czerwona bombkę. Była naprawdę duża. Za duża, żeby 
powiesić ja na choinkę, wiec zawsze była wieszana na oknie. I to chyba jest moja ulubiona ozdoba na 
choinkę. Była inna niż pozostałe bombki i chyba dlatego tak bardzo ją lubiłem :)  
Czy wolisz grać postacie komediowe a może czarne charaktery? 
4. Zawsze marzyłem, żeby grać czarne charaktery, ale zawsze dostawałem role raczej miłych, delikatnych, 
zamyślony poetów. Ale w zeszłym roku moje marzenie się spełniło i zagrałem czarny charakter w bajce o 
smoku Wawelskim. Na który bardzo serdecznie zapraszam do Teatru Słowackiego w Krakowie. Wcielam 
się tam w postać najmłodszego dziecka króla, który bardzo chce przejąć władze po swoim ojcu i robi bardzo 
dużo złych rzeczy, żeby to marzenie spełnić. Postać bardzo zła i smutna, ale dla mnie aktora bardzo ciekawe 
i wspaniałe wyzwanie.  
Proszę o wskazówkę radzenia sobie z tremą.  
5. Jeżeli chodzi o radzenie sobie z tremą, to trochę nie wiem, jakie jest rozwiązanie. To znaczy trema zawsze 
jest i chyba nigdy się jej nie pozbędę. Ważne jest tylko, żeby nie była to paraliżująca trema, która mnie 
blokuje, czy zamyka. Dobra trema jest potrzebna, bo to oznacza, ze aktorowi zależy, jest mobilizująca i 
często bardzo twórcza. Gorzej, jeżeli trema całkowicie znika. 
 
Karol Kubasiewicz - Urodzony w 1991 roku. Absolwent PWST w Krakowie. Jego spektakle dyplomowe to: 
“Samobójca” w reż. Jerzego Treli, a także “Murzyni” w reż. Pawła Świątka. Od początku związany z 
krakowskimi scenami teatralnymi m.in. z Teatrem Groteska i Teatrem Nowym. Od 2017 roku występuje na 
deskach Teatru Słowackiego, gdzie zagrał w: “Maskaradzie” Michaiła Lermontowa w reż. Nikołaja Kolady 
(2013), w “Dziejach upadków” Honore de Balzaca w reż. Małgorzaty Warsickiej 
(2016), w “In Dreams Begin Responsibilities [zobowiązania rozpoczynają się w snach]” Delmore’a 
Schwartza w reż. Magdy Szpecht oraz w “Landszafcie. Lekcji Anatomii” Katarzyny Kalwat. 
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PRZEMYŚLENIA                                                                                                                                                        

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

                                                                    MAGDALENA ANDRZEJCZYK 

„TEATR IMROWIZACJI”                        

 Początki teatru sięgają VI wieku p.n.e. Do teraz wykształciło się dużo form teatralnych np.: opera, 
pantomima, teatr plastyczny, balet i wiele innych. Jedną z ciekawszych form teatru jest Teatr 
Improwizacji.  

O tym rodzaju teatru usłyszałam od mojego taty. Opowiadał, jak był raz na weselu, które organizowane 
było w starym zamku. Jeden z gości zapytał, czy ktoś zna może historię tego zamku, bo chętnie by się 
dowiedział czegoś ciekawego o tym miejscu. Mój tata chcąc zażartować zaczął opowiadać, że mieszkał tu 
kiedyś król i od jego nazwiska pochodzi nazwa tego miejsca. Ku jego zaskoczeniu inny gość wesela, 
podchwycił żart i zaczął opowiadać dalszą część historii nieistniejącego króla. Opowiadał, że król ten miał 
dwie córki z których jedna wyszła za księcia jakiegoś odległego państwa. Kiedy skończył opowiadać, mój 
tata spytał go, czy on tak na serio zna tę historię. Okazało się, że wszystko szybko  wymyślił.  Był to Maciej 
Siuda, który jakiś czas grał w Teatrze Improwizacji i dzięki temu tak zgrabnie podchwycił historię o królu.  
 
Teatr improwizacji polega na tym, że aktorzy grają spontanicznie, bez zaplanowanego wcześniej 
scenariusza. Został on zapoczątkowany w latach pięćdziesiątych XX wieku przez Violę Spolin (autorkę 
książki ,,Improvisation of the theatre”) przedstawiła ona nowe techniki pracy z aktorami, które pomagają 
rozwinąć spontaniczność.  
W teatrze improwizowanym aktorzy często ,,zwracają się o pomoc do widowni” czyli wchodzą w interakcje 
z publicznością, prosząc ją o sugestie i w ten sposób rozwijają akcję. Dzięki takiej interakcji widownia może 
brać udział w tworzeniu spektaklu. Żeby taka scena udała się, aktorzy z początku muszą ,,stworzyć” miejsce 
akcji i wykreować własne postacie, nadać im imiona i narzucić relacje między postaciami - takie czynności 
nazywają się endowment. Wraz z każdą wypowiedzią aktor składa  propozycje, a inni aktorzy 
odpowiedzialni są z jej przyjęcie. Kiedy aktor nie przyjmie propozycji, czyli np. nie odpowie na pytanie 
zadane przez innego aktora, akcja zostanie zablokowana, co często jest negatywnie odbierane przez 
publiczność. Natomiast jeśli aktor przyjmie propozycję, to odpowiadając, najczęściej dodaje nową i scena 
toczy się dalej. Czasem aktorzy celowo nie przyjmują propozycji, ma to na celu nadania komizmu całej 
scenie.  
 
Osobiście uważam, że teatr improwizacji jest bardzo ciekawą formą teatru, ponieważ każde 
przedstawienie jest oryginalne i ma swój własny urok. Warto też podkreślić, że granie w takim teatrze 
wymaga ogromnej wyobraźni i umiejętności rozmawiania z innymi ludźmi.  
 
Jedną z grup teatralnych przedstawiającą teatr improwizacji jest Grupa AD HOC w artefakcie w Krakowie. 
Przedstawia ona całkowicie improwizowane spektakle komediowe co 2 tygodnie. Teatr improwizowany 
jest oryginalną i nową formą teatru pozwalającą aktorowi rozwijać wyobraźnię.   
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                                                                                                                                                     DOROTA ZYGMUNT 

„TEATR   KTÓRY MNIE ZACHWYCIŁ” 

Byłam podekscytowana, kiedy trzydzieści lat temu wchodziłam z biletem w ręku na  spektakl „Zielnik” w 
reżyserii Leszka Mądzika.. Mięło tyle lat, a ja w szczegółach pamiętam  poszczególne sceny.  

Żeby wejść na widownię, widzowie szukają   szczeliny w czarnej tkaninie otaczającej całą przestrzeń. Po 
wejściu wrażenie, że jesteśmy zamknięci w czarnym namiocie. Zimne światło oświetla nas od strony sceny. 
Wchodzący widzowie zachowują się bardzo cicho. W tej ciszy słychać dźwięk, widzimy pomału pojawiający 
się za tkaniną cień poruszającej się bryły, która formą coraz bardziej przypominała człowieka. Nagle  
pojawiające się mocne światło, potem ciemność. Cisza i natarczywy najazd dźwięków czy hałasów, wzloty 
w górę i opadające formy wymodelowane z tkanin. Przesuwające się po scenie olbrzymie kukły, oświetlone 
kolorowym mocnym światłem.                                                                                                                                                       

Scena Plastyczna Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego założona w 1969 roku jest autorskim teatrem  
Leszka Mądzika. Teatr od trzeciego spektaklu pozbawiony słowa, wypowiada się za pomocą plastyki, 
wspomaganej muzyką, grą nielicznych aktorów na dużej przestrzeni, światłem i rekwizytami zanurzonymi 
w ciemności. 

Teatr Leszka Mądzika był inspiracją dla mnie do realizacji spektakli w formie sceny plastycznej, co nie było 

łatwe, bo:   bez tekstu trzeba przekazać widzom treść  (za pomocą ruchu ciała, mimiki twarzy, gestu), zrobić 

projekt scenografii, kostiumów i symbolicznego rekwizytu ( maniakalnie powtarzamy parasolkę 

przenoszącą nas w inną przestrzeń, walizkę, w której nosimy ważne sprawy), no i wprowadzić  klimatyczną 

muzykę. Po przyjściu do Pantoplastu pana Artura, łączymy scenę plastyczną z teatrem ruchu. Na 64 

zrealizowane spektakle - 26 to forma „ czystej” sceny plastycznej. Moje ulubione: „Mur słońca i księżyca” 

1991rok, „W krainie Miro” 1994rok, „Ogrodnicy” 2014rok, „Dziadek do orzechów”2016 rok, „Galeria 

Nieskończonej Wyobraźni” 2017rok  

 

SACENA PLASTYCZNA MĄDZIKA „Wędrowanie”             TEATR PANTOPLAST „Tajemnica” 2014 rok 
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                                                                                                                                                 ARTUR FREDYK 

„TEATR RUCHU CZYLI PANTOPLAST” 

 Pierwsze pytanie jakie sobie zadałem dzieląc się obowiązkami redaktora z Panią Dorotą Zygmunt 

to: co ja mam tak dokładnie napisać?  I dla czego? No właśnie, dlaczego teatr ruchu??? Odpowiedź jest 

prosta, właśnie dlatego, że taki teatr wspólnie tworzymy. Ja tylko subiektywnie dopisałbym oceniając NASZ 

TEATR, że to teatr ekspresji ruchowej. Oczywiście każdy teatr jest autorski, czyli taki jak jego twórcy i 

wykonawcy, czyli inny od wszystkich.  

 Tak trudno zdefiniować teatr ruchu, jaki on  naprawdę jest, ale ma niewątpliwie następujące cechy: 

jego fabuła jest przedstawiana przez ekspresję ruchową wykonawców, korzysta z elementów tańca, 

pantomimy i gry aktorskiej polegającej na wymowie gestu, mimiki i różnorodnego poruszania się aktora 

po scenie. Używa nastroju i emocji budowanych bez słowa mówionego. Nierozłączną częścią tego rodzaju 

spektaklu jest muzyka i scenografia, do której również zaliczmy odpowiednio skomponowany strój aktora 

i odpowiednie oświetlenie. Jeśli da się coś konkretnego przekazać widzom ze sceny bez słów, to należy się 

starać, żeby tak zostało – widocznie słowa są niepotrzebne.  

 Nasze spektakle oczywiście często mają tekst mówiony, jednak, jeśli tylko da się uniknąć „słowa” 

to z tej możliwości korzystamy. Lubimy oboje z Panią Dorotą taki symboliczny przekaz, który bez słów trafia 

do wszystkich odbiorców. Nie chodzi o granie dla obcokrajowców albo wyjazdy zagraniczne, raczej o 

uniwersalny charakter naszej sztuki, gdzie „ruch” nie dopowiada wszystkiego do końca i pozostawia 

odbiorcy margines dla własnej interpretacji. 

 

Spektakl „OGRODNICY”                                                      Obraz sceniczny „OPERA ZA TRZY UŚMIECHY” 

   

                  

. 

Spektakl „KOTY”                                                                      Spektakl „DZISIAJ NASZE URODZINY” 
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NASZE ROZMOWY                                                                                                                      -
--------------------------------------------------------------                                                                                            

                                                                                                       SARA KRAJNIEWSKA i ANNA WYSZYŃSKA 

„ Dlaczego Pantoplast” 

 
SARA : Cześć Ania! 
ANIA : Cześć! 
S: Będziesz w piątek ? 
A: Miałabym odpuścić granie w teatrze? 
S: Ha, ha   Co ci się w tym graniu podoba? 
A: Nie zastanawiałam się. Teatr dla mnie to coś wyjątkowego. Miejsce, gdzie każdy jest sobą, grając kogoś 
innego. Czym jest dla ciebie? 
S: To drugi dom. Uwielbiam, że mogę grać różne postacie: dobre, złe, śmieszne, smutne. Jednocześnie 
zawsze to jestem ja. Tak jak w „Tajemnicy”, kiedy gram wściekającą się dziewczynę, to wściekam się na to, 
co mnie spotyka obok. Granie to wyjątkowe uczucie, daje mi szczęście, nie zamierzam z tego zrezygnować. 
Moim marzeniem jest zagranie dziewczyny z dużymi problemami psychicznymi, jej próby pokonania złych 
momentów. Wiesz, od dawna interesuję się psychologią. 
A: Kiedy dołączyłaś do Pantoplastu. 
S: Pamiętam, że szukałam miejsca do grania już od jakiegoś czasu, próbując swoich sił w innych teatrach 
(w żadnym nie zostałam dłużej niż rok, czegoś w nich brakowało). Wtedy moja mama przypomniała sobie 
o Pantoplaście (do którego próbowałam dołączyć rok wcześniej, jednak nie było miejsca). Przyszłam na 
zajęcia i już wiedziałam, że to jest to, czego szukałam. A Ty? Pamiętasz, jak zaczęła się Twoja przygoda z 
naszym teatrem? 
A: W młodszych klasach szkoły podstawowej chciałam dołączyć do jakiegoś dziecięcego teatru, w którym 
dobrze bym się czuła. Podobnie jak u Ciebie nie wychodziło mi i zrezygnowałam. Parę lat później 
opowiadałaś mi o spektaklu, w którym grasz i o fajnej grupie. No i dołączyłam. Poczułam całkowicie inną 
atmosferę. Zostałam.  
S:  I tak zaczęła się nasza przyjaźń. 
A: Do zobaczenia na zajęciach! 

 

 
Ania i Sara grają w spektaklu jubileuszowym „PRÓBA” 
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KRZYŻÓWKI: 

 JULIA TENERLE 

                           

 1.Każdy dostaje na święta.                                                                                                           2. 

2.Przygotowany przez nas kryminał pełen zagadek .                                                                                       
3. Spektakl, którego tytuł opiera się na ludziach dbających o piękno ogrodu.                                                      
4. Spektakl o przygodzie w ogrodzie dziewczynki o imieniu Mary.                                                                    
5. Spektakl świąteczny o dziewczynce, która dostała wyjątkowy prezent, który przeniósł ją do krainy 

snów.                                                                                                                                                               
6. Spektakl w którym pajac zwiedzał świat.                                                                                                        
7. Spektakl w którym wszyscy szukaliśmy klauna.                                                                                            
8. Jest przed każdym spektaklem i także jeden z naszych spektaklów ma taką nazwę.                                     
9. Spektakl, w którym ukazane było jak nieskończona jest wyobraźnia.                                                        
10. Spektakl, w którym grały futrzane zwierzaki mieszkające na strychu. 

Dla ułatwienia tytuły spektakli granych od 2015 roku: „OGRODNICY”, „TAJEMNICZY OGRÓD”, „STACJA 

NIESKOŃCZONYCH PODRÓŻY”, „”SKROOGE”, „DZIADEK DO ORZECHÓW”, „CYRK DE SOLEY”, „JAK DZIECKO 

POKONAŁO GŁUPOTĘ” „PODRÓŻE PAJACA”, „GALERIA NIESKOŃCZONEJ WYOBRAŹNI”, „KOTY”, „PRÓBA”, „GDZIE 

JEST KLAUN”, „KRÓLESTWO NIEFRASOLIWEGO ŻARTU”, 

TOMEK PIKUŁA                                                                                                                                                              

1.Rola w teatrze Pantoplast,                                                                                                                                                  

2. Imię redaktor naczelnej.                                                                                                                                                           

3. Role na kartce to…                                                                                                                                                                

4. Oglądasz tam spektakl                                                                                                                                                      

5.Robi zdjęcia                                                                                                                                                                      

6.Inaczej reflektory                                                                                                                                                             

7.Tam rosną choinki.                                                                                                                                                             

8.Gra w teatrze                                                                                                                                                   

9.Budka…zespół muzyczny.                                                                                                                                                  

10. Pomaga leczyć wzrok.                
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ŚMIECH ZA KULISAMI 

-------------------------------------------------------- 
ŻARCIK Tomka Pikuły 

-Cześć ! 

-Cześć Kaśka! 

-Gdzie pędzisz Bartek? 

-Idę grać! 

- Co?! Tak bez piłki, czy gitary?!  

- Ha, ha, idę grać na scenie  

-Raczej na arenie Bartku! 

- Nie , na scenie. Jestem aktorem w teatrze PANTOPLAST! Dziś jest premiera nowego spektaklu! 

-Łaaa :) - z podziwem uśmiechnęła się Kasia 

 

 

Ozdoby na choinkę wykonane przez Hanię Paszyn  

 

 

Żarcikiem Tomka i ozdobami Hani zamykamy naszą gazetę. 

Mam propozycję na temat przewodni następnego numeru. 

Jak napisać scenariusz teatralny???? 
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KRZYŻÓWKI: 

 JULIA TENERLE 

                               
1.Każdy dostaje na święta …………                                                                                                           
2. Przygotowany przez nas kryminał pełen zagadek .                                                                                       
3. Spektakl którego tytuł opiera się na ludziach dbających o piękno ogrodu.                                                      
4. Spektakl o przygodzie w ogrodzie dziewczynki o imieniu Mary.                                                                    
5. Spektakl świąteczny o dziewczynce która dostała wyjątkowy prezent który przeniósł ją do krainy 

snów .                                                                                                                                                                
6. Spektakl w którym pajac zwiedzał świat.                                                                                                        
7. Spektakl w którym wszyscy szukaliśmy klauna.                                                                                            
8. Jest przed każdym spektaklem i także jeden z naszych spektaklów ma taką nazwę.                                     
9. Spektakl w którym ukazane było jak nieskończona jest wyobraźnia.                                                        
10. Spektakl w którym grały futrzane zwierzaki mieszkające na strychu. 

 
 

TOMEK PIKUŁA 
 

1 Rola w teatrze PANTOPLAST 
2 Imię Pani redaktor naczelnej  
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3  Rola na kartce to... 
4 Oglądasz tam spektakle 
5 Robi zdjęcia  
6 Inaczej reflektory  
7 Tam rosną choinki 
8 Gra w teatrze  
9 Budka ...-zespół muzyczny  
10 Pomaga leczyć wzrok 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


