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Szanowni Pa?stwo...

I w dniu wczorajszym (tj. 19.04)...jak co roku na wiosn?...w Energetycznym Centrum Kultury uczniowie naszego
Ro?dzienia zaprezentowali swoje dokonania w ramach Warsztatów Teatralnych. Zaprezentowali (i to jak : ) dwie
komedie na podstawie sztuk W.Szekspira przez ponad dwie godziny bawi?y do ?ez liczn? widowni?...Na pierwszy
ogie? posz?o Poskromienie z?o?nicy ...czyli rzecz o tym jak to Petruchio (brawurowo zagrany przez Sandr?
Marsza?ek) za wszelk? cen? chce po?lubi? córk? Pana Baptisty (Olek Polkowski) czyli Katarzyn? (?ywio?owa Ania
Hoksa)...I znajduje raz to pomocników jak np. Lucentio (?yciowa rola Andrzeja J?drusiaka) czy Grumio (rewelacyjny
Kuba Musia?ek) to przeciwników jak Tranio (niespodziewany Kamil S?ota) czy Hortensio (wspaniale zagrany przez
Grzegorza Paw?owskiego)...a obok nie?wiadomi zakochani czyli Bianka ( subtelna Alicja Dzwonek) i Biondello (jak?e
romantyczny Mateusz Klimaszewski)..a z boku przygl?daj? si? Kapelusznik (Magda Gwio?dzik) oraz Krawiec (czyli
Magda Kowal)...

Widownia ?mia?a si? do ?ez ?ledz?c perypetie zakochanych...a wszystkich podbi? Kuba Musia?ek w niezrównanej roli
Grumia...

Po krótkiej przerwie na scenie pojawili si? nasi aktorzy z komedi? Omy?ka...Podlany obficie muzycznym sosem
spektakl zdoby? równie ogromna sympatie widowni...zw?aszcza, ?e akcja rozwija?a si? coraz szybciej. Egeon (Krzy?
Figa) szukaj?cy swoich synów niegdy? zaginionych (w rolach braci bli?niaków Antyfolusów niezrównani i jak?e podob
Kacper Bilski i Kuba Trzuskowski)...jak i ich s?u??cych czyli Dromiów (przezabawni Micha? Ryngier i Damian
P?dziwiatr)...Mocno zagrana przez Paulin? Ksi??ek Adriana, która niespodziewanie ma ?dwóch? m??ów oraz równ
zdziwiona dwoma bra?mi Lucjana (Ania Jagu?) wraz z Kupcem ?wietnie zagranym przez Dominik? Adamkowsk? oraz
Angelina, która zagra?a .... Angelika Napiórkowska :)...dope?ni?y (prawie :) ) o? wydarze?. Ale nie by?oby oczywi?cie
Omy?ki gdyby nie postacie Ksi??nej ? znakomicie zagranej przez Julk? Smyczy?sk? - oraz w?adczej i dostojnej
Królowej, w któr? sugestywnie wcieli?a si? Karolina Zaborowska. No i na koniec ... Skrzat czyli Kamil Cio?ek, któreg
?taniec ze stolikiem..krzes?ami i zastaw?? przejdzie chyba do legendy sceny Ro?dzienia. Warto zaznaczy?, ?e zarówno
Kamil jak i Krzys zagrali równie? epizodyczne role doktora Szczypaka i Komisarza.

Wieczór niezwykle udany...dzi?kuj?...
P.S.A Ci...którzy nie przyszli...niech ?a?uj?...wszyscy...
Zobacz zdj?cia
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