
Bliżej 
teatru 

,,A:!Qtorskie środki wyra
" (wykonawcy: AndrzeJ1 

iehter i Jan Sieradzl6sk0 
łałd był tytuł progra

kt6ry w 1977 roku · w 
ańsk.u zapoczątkował 

kl „Pomajemy teatr". 
śród zespołu realizato
w była Jadwiga Pofa

owsk.a, Marcel Kochań
k, wśród aktorów scen 

1 
ybrzeża bio·rących udział 

1 pro~ramach Irena 
' aśUńska, Lucyna Legut, 

anda Neuman, Elżbieta 
. oetel, Florian S&aniew
. i, J:an Sieradzlttski, Je

Y Dąbkowski... 

Naj.nowszy prog,rain -
ntowany właśnie uez-

iom sta:rszych k:las s.Zkół . 
odstawowych - przygoto 
ała Irena Jun. Ta znako-
. ita aktorka ·Teatru „Stu- · 
io" Józefa Szajny, znana 

licznych ·monodramów, 
rzygotowała dla dzieci 
rogram, prezentujący te
tr średniowieczny. Po je
o o,bej.rzenlu widzowie 
a~ą zag.rać sami scenki 

1 szopek, aby w nast~pnym 
ogramie móc s4ę wypo • 
. adać na temat teatru 

otnego, amato.rsk·iego. 
~gram I·reny Jun „Te

w łredniowiełzny" jest 
2 przygotowanym prog. 
mem 1 zaakceptowanych 

rzez surowe jury, zbiera
~ się na premierach w 
siedowym Domu Kultu

w. Gdańsku-Stogach. A 
ywało podobno, że nau
zyciele, pracownicy do. 
ów i kluMw kulwry re-

11t1owali 1 zapras~nia 1 
rogramem, a najmako
itsize nazwiska O'dpadały. 

Tak, bo •·prawa jes.t . 
dna - zainteresowanie 

ziecka. Te . przedstawienia 
przedstawienia.eh - mu

pogo.d:zić sprzeczno§ć: 
ówić o magii teatru, tłu
a~yć ją, ale I zachować. 
_Iem jest oczarowanie 
zieoeka teatrem, a ·nie 
zytłoczernie go . wiedzą 

to opinie Józefy Sła.· 
ckiej, z teatralnego d:zia 
WOK - inicjato.rki ca. 

go cyklu. 
Jak informuje pani Józe
gdańsk! rukces tej po-

ularyzatorsklej akcji za
hęcU trotże inne ośrodki. 
a razie - Bydgos.zcz i 
onirn. Nie bez powodu w 
ydgoszczy jedrnym ~ z: 00'-
a.nlzatorów , , jest Teatr 
<>Iski. Bez edukacji tea
alnej grożą nam, miłośni 

teatru, przedstawienia 
widzów. Trzeba przy

m?lie~. że w GdańsktJ. 
byt . rzadko teatry pamtę: 
ją o dzieciach. Dzieci ,;za 

tare" do Teatru „Miniatu
a", które obejtI'zały już 

rasnoludki; k<rasnolud
i" .w Dramatycznym -
W zielonej kirairnie OZ", 

Muzycznym, mo·gą tył-
o z wściekło.ścią czekać 

Marcel Kochaiiczyk 
ecyduje się powtórzyć 

ukces „Kradny 105 tajem 
icy". 
Tyrnczas~ waTto wspo
nieć o innej jeszcze ini

jatywie popularyzująęej 
atralną sztukę. Od łisto-

ada 1980 roku w Domu 
arcerza działa Wojewódz 

Scena Amato.ra: pod 
' ogramową opieką kura

rium i WOK. · Mo:!ina 
obej•rzeć , nagrodzone 

a przeglądach scen arna
rskich przedstawienia, 

tóre zys·kały wys-oką oce
ę artystyc~ną. Ich wylto
awcy - poza przedsta
·ieniem prezentuj!\ 
kże siebie, własne wybo

Y artystyczne, tyciowe 
rzemyślenla. A po spek
aklu - żywa recenzja, w 
y:konainiu zaproszonego 
rzez zesp6ł recenzenta 
eatralnego, Dotąd odbył 
ię . 8 takich spotkań. 

IE.M 


